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EDITORIAL

ATUANDO DENTRO DA LEI
O Sindipan/Aipan-SP apoia a fiscalização e as leis de proteção ao consumo e de aperfeiçoamento
da higiene e da segurança nos equipamentos de panificação, e faz um alerta a seus associados
que as cumpram à risca. Mas também apela para o bom senso das autoridades e dos fabricantes
para o bem comum seja alcançado integralmente a partir da edição dessas novas regras.

A

s leis existem para regular
os direitos dos cidadãos e
de toda a sociedade. Em
razão disso, devem ser obedecidas
e respeitadas. É claro que antes de
serem decretadas, devem passar
pelo crivo das autoridades e pela
discussão entre todas as pessoas
e setores que elas abrangem, quer
seja por nossos representantes legais, eleitos por nós para tanto,
quer seja pelos órgãos e entidades
que congregam os interesses dos
referidos segmentos. É isso que
confere legitimidade às propostas
aprovadas, que depois se transformam em normas rígidas para a
regulação dos preceitos sociais que
se propõem a controlar.
Por isso, são justíssimas as iniciativas levadas a cabo pela fiscalização visando ao banimento sumário
e imediato dos produtos com data
de validade vencida dos estabelecimentos comerciais que trabalham
com alimentos. É muito importante que nós, panificadores, fiquemos
muito atentos ao cumprimento das
leis que regem o consumo, a fim de
ajudar a fiscalização e, é claro, zelar
pela saúde de nossos clientes, que
são o nosso maior patrimônio.
Num momento tão propício
como este, só nos resta fazer votos
de que o rigor da fiscalização, dos
órgãos de defesa do consumidor
e das autoridades se volte com o

mesmo empenho contra a inexplicável prática da informalidade no
setor da panificação, em especial
a dos verdadeiros marginais que
insistem em continuar vendendo o pão clandestino pelas ruas
da Grande São Paulo e de todo o
Brasil. Julgamos que não pode haver diferença no tratamento e na
aplicação das leis de proteção ao
consumo aos comerciantes e industriais legalizados – que pagam
os seus impostos corretamente – e
a esses verdadeiros criminosos que
sobrevivem da prática diária de colocar em risco a vida das pessoas
e de lesar o os cofres públicos. Da
mesma forma, a existência do pão
pirata não tem mais um argumento sequer que o sustente no seio de
nossa sociedade atual, e negligenciar o seu combate pode muito bem
ser encarado como um ato de improbidade daqueles que deveriam
defender a saúde dos cidadãos, a
fiscalização das relações de consumo e, ainda, os interesses do Estado. Repito, não há justificativa para
esse anacronismo perverso.
Não posso encerrar esta minha mensagem sem, também, me
manifestar favoravelmente ao estabelecimento e à aplicação das
novas regras da NR-12, mirando o
aperfeiçoamento da higiene e da
segurança em nossos estabelecimentos, por meio da atualização

e substituição dos equipamentos
industriais. Entretanto, preciso registrar a insatisfação de um grande
número de associados do Sindipan/Aipan-SP com o inexplicável
aumento de preço dessas máquinas após curto período de promulgação da lei. Sabemos que as empresas tiveram que fazer uma série
de adaptações e, em alguns casos,
até reformular projetos, mas variações de preços tão grandes não deixam de ser estranhas e descabidas.
Assim, apelamos para o bom senso dos fabricantes de máquinas e
equipamentos no sentido de reverter essa tendência de alta de preços, a fim de que, juntos, possamos
nos inserir, sem traumas, à proposta da nova legislação, que tem por
objetivo gerar o bem comum.
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
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PAINEL DE NOTÍCIAS

PRÊMIO DE JORNALISMO 2011
Warley Rossi

Seguem até o dia 10 de novembro as inscrições para o Prêmio de Jornalismo de Panificação e
Confeitaria do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Podem concorrer jornalistas de todo o Brasil, com matérias
veiculadas na mídia eletrônica (televisão e internet), mídia impressa (jornais, revistas semanais e
suplementos semanais, revistas femininas, revistas de turismo com editoria de gastronomia, revistas
masculinas, revistas infantis e revistas de saúde) e no rádio, no período entre 1º de novembro
de 2010 a 10 de novembro de 2011. Os resultados do concurso serão divulgados no dia 13 de
dezembro, em cerimônia solene, com entrega de prêmios em viagens e dinheiro.

Os vencedores do concurso serão
conhecidos no dia 13 de dezembro.

ESCOLA MÓVEL NOS MERCADOS MUNICIPAIS

André Stéfano/ SPTuris

Estão sendo finalizados os ajustes para que, em 2012, a carreta da Escola Móvel do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP também passe a ficar estacionada nos mercados municipais de São Paulo.
Uma reunião nesse sentido foi realizada na sede do Sindicato, no dia 16 de agosto, com a
participação do supervisor geral de Abastecimento de São Paulo, José Roberto Graziano.
A ideia é alternar a presença da unidade móvel entre os mercados municipais dos bairros
da capital paulista e grandes atacadistas, como o Makro, para promoção de cursos de
formação e requalificação de mão de obra especializada para a panificação.
O Mercado Municipal Central é um dos que poderá vir a fazer parte do projeto.

INFORMAÇÃO NA MEDIDA

StockFree

Trabalho em equipe, sempre
respeitando as diferenças individuais.

Continua a todo vapor a realização do Ciclo de Palestras do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, organizado
e promovidos pelas entidades no auditório de seu prédio-sede, em São Paulo, sempre com a
participação de especialistas em assuntos de grande interesse dos panificadores associados.
Alguns exemplos: no dia 30 de agosto, foi realizada a palestra sobre o tema “Motivação e
trabalho em equipe”, proferida pela Dra. Tania Casado, que apresentou a dicas de como o
panificador pode entender as necessidades de cada colaborador e motivá-lo no seu dia a
dia. “A proposta aqui foi trabalhar dentro das teorias de personalidade o modelo que ajuda a
gente a entender quais são as carências e as necessidades das pessoas para, dentro disso,
atuar junto a cada funcionário, visando a alinhar o comportamento dele ao que se espera na
organização, mas sempre considerando suas diferenças individuais”, explicou a Dra. Tania.

Já no dia 13 de setembro, foi a vez de Zenon Leite Neto, diretor-presidente do Grupo Urano e presidente da Associação Brasileira de
Automação Comercial (AFRAC) falar sobre o tema “A importância da automação comercial para o setor de panificação”, abordando as
mudanças desse setor e como a automação comercial pode auxiliar no gerenciamento das padarias, controlando estoques, acessos eletrônico,
entre outros benefícios. “Esta palestra marcou o início das ações definidas pela parceira entre a AFRAC e o Sindipan/Aipan/IDPC-SP em prol dos
setores representados por ambas as entidades”, destacou Zenon. O Ciclo de Palestras do Sindipan/Aipan/IDPC-SP já tem agenda até o final de
2011. Entre os temas de destaque das próximas atividades estão “Responsabilidade Social e Administração” (25/10) e “Assédio moral” (29/11).

COMITÊ FEMININO SE MOBILIZA

O Comitê Feminino do Sindipan/Aipan/IDPC-SP
ganha força e representatividade.
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Os trabalhos do Comitê Feminino do Sindipan/Aipan/IDPC-SP seguem em ritmo acelerado, no sentido de envolver
cada vez mais as empresárias que atuam no setor da panificação, bem como as mulheres e filhas dos associados
no dia a dia das entidades. Entre as atividades atuais estão a formatação de uma agenda de visitas a ONGs que
atuam com reciclagem e a empresas dotadas com programas de responsabilidade social e de sustentabilidade,
a fim de conhecer suas experiências; o planejamento para criação de um hotsite exclusivo para o Comitê; e,
ainda, iniciativas para ingresso e participação em redes sociais para coleta e troca de informações.

PAINEL DE NOTÍCIAS

IDPC TEM NOVA MANTENEDORA

Roberto Silva

A Itaiquara Alimentos passa a fazer parte do grupo de mantenedores do IDPC. Tradicional e reconhecida
empresa brasileira do ramo alimentício e uma das principais fornecedoras do setor de panificação e confeitaria
no País, ela assinou o acordo de parceria com o Sindipan/Aipan/IDPC-SP no dia 13 de setembro. Por meio
dela, a Itaiquara passa a contribuir para o bom funcionamento do IDPC, cujo objetivo é exatamente suprir essa
carência de qualificação, incentivando o ensino profissionalizante no segmento da panificação e confeitaria.
“Estamos muito felizes com essa parceria com o IDPC, que tem por objetivo valorizar e auxiliar
no desenvolvimento da panificação, setor que emprega um grande número de profissionais no Brasil,
mas ainda convive com a carência de mão de obra”, afirma Niva Gomes, gerente de Marketing da
Itaiquara, lembrando que uma das comemorações mais bonitas do aniversário da empresa, que
completa 100 anos em 2011, aconteceu justamente em seu estande, na última FIPAN, com direito
O estande da nova parceira do IDPC foi
a bolo e muita alegria. “Para nós, a celebração dessa parceria com a Itaiquara, uma empresa que
um dos mais visitados durante a FIPAN.
admiramos e respeitamos, é muito importante, porque são os mantenedores que garantem o bom
funcionamento e a sobrevivência do IDPC. E estamos abertos a novas adesões, porque quanto mais mantenedores, mais possibilidades nós teremos
de aperfeiçoar essa qualificação de mão de obra para as padarias e, é claro, a forma como os produtos de nossos parceiros são utilizados nesses
estabelecimentos”, destaca, por sua vez, Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP.

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA
Adriano Alves

Padarias paulistas associadas
distribuirão 20 mil pãezinhos
aos devotos.

O Dia Mundial do Pão será comemorado pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP no domingo, 16 de outubro,
simultaneamente à realização da Festa de Santa Edwiges, em seu santuário, no bairro do Sacomã, em São Paulo,
com distribuição de 20 mil pães produzidos e doados por panificadoras associadas às entidades. “Escolhemos
o santuário para fazer a entrega aos participantes porque respeitamos todas as religiões, mas a Festa de Santa
Edwiges atrai muitos devotos e, como eles, também, muitos de nós, panificadores, viemos para o Brasil com
fé, sem saber o que o futuro nos esperava. E, com o decorrer do tempo que estamos aqui, se de um lado,
descobrimos que a fé alimenta a alma, de outro, tivemos certeza de que o pão, que representa o corpo do Cristo
na consagração da missa, é o alimento que chega a todos os brasileiros, do mais pobre ao mais rico, e alimenta
as famílias brasileiras. Nada como aproveitar para agradecer o trabalho que não tem nos faltado à santa que é
conhecida por ser padroeira dos endividados”, diz Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP.

LEONARDO NA FESTA DA PRIMAVERA
Divulgação

Você tem um compromisso marcado para o próximo dia 20 de novembro, domingo, a partir das 11h00, na
tradicional Festa da Primavera, promovida pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP, com shows do cantor sertanejoromântico Leonardo e do cantor popular português Quim Barreiros, além de prêmios, na sede do CERIPAN, em
Ibiúna. “Será um domingo festivo, de confraternização entre panificadores e trabalhadores das panificadoras,
todos com suas famílias, em uma tarde repleta de atrações e prêmios, planejada pela nossa diretoria para
alegrarmos a todos que participarem”, diz Antero José Pereira, presidente das entidades promotoras do
evento. Além do show, a compra do convite dá direito a churrasco, bebidas, pão de queijo e sorvetes. Este ano,
a Festa da Primavera conta com os patrocínios já confirmados da Souza Cruz, Ocrim, Anaconda, Café Pilão,
Kibon, Coca-Cola FEMSA e AB Brasil. “Será uma tarde linda, com atrações para a família inteira. Informações
sobre como adquirir os seus convites pelo telefone (11) 3291-3700 ou no site www.sindipan.org.br.

O cantor Leonardo promete
fazer um grande show para
toda a família panificadora.

ELEIÇÕES DO SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP
No dia 30 de agosto, foram realizadas as eleições da nova Diretoria do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Concorrendo
como chapa única, a chapa “Panificação”, encabeçada pela atual administração, dirigida pelo presidente Antero
José Pereira, foi reeleita por aclamação para o quadriênio 2011-2015. “Agradeço a confiança depositada na
minha pessoa e em todo a nossa Diretoria. E nossos associados podem estar certos de que continuaremos nos
empenhando e dando o melhor de nós para manter e elevar ainda mais o nome e o prestígio da panificação de
São Paulo, que é a maior do Brasil”, pontua o presidente reeleito Antero.
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FIPAN 2011

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

P

or los cerca de 60,000 asistentes, los aproximadamente 300
expositores, las múltiples atracciones que acompañaron estos 4 días
de eventos y muchas oportunidades más, la Fipan es sin lugar a
dudas una de las 5 ferias más importantes del mundo en lo que respecta a la
industria de la panificación y afines.

Sin embargo debemos reconocer que estos grandes
detalles no fueron los que más nos llamaron la atención;
nos ha sorprendido y generado una sana envidia comprobar como en, relativamente, pocos años la industria panificadora brasilera y de manera especial, la artesanal; es la
responsable comercializar el 36.2% de todos los alimentos
en un país que se acerca a los 200 millones de habitantes.
Cómo ha sido posible que un formato de "retail" que
hasta hace poco tiempo se dedicaba a vender pan y leche,
ofrezca ahora más de 100 tipos de panes, los mejores
cafés y bebidas, las mejores alternativas dulces que la
pastelería y chocolatería pueden preparar, comidas para

todo el día y toda la noche (no son pocas las que atienden
las 24 horas); generando al año una facturación de
56,300 millones de reales (aproximadamente el 25% del
PBI de Perú y el 2% de Brasil).
La respuesta es bastante simple: trabajando unidos con
un plan de desarrollo que maximice las fortalezas que tiene
la panificación en general y la artesanal en particular y en la
que el Estado sea un elemento catalizador de oportunidades para los miles de emprendedores que buscan "saber" y
"poder" competir en una industria de "retail" que ha
evolucionado dramáticamente en los últimos años.
Este artículo va de manera especial para nuestros
lectores que siguen apostando con optimismo por una
"panadería peruana de exportación".

La Industria Panificadora Brasilera
La Cadena de Valor Trigo – Pan en Brasil, debe sentirse
orgullosa ya que han logrado desarrollar una industria que
sostenidamente viene creciendo y a niveles mayores que la
economía del país.
Este crecimiento consolidado se ha logrado en los segmentos industrial y artesanal (incluyendo la de las cadenas
de supermercados e hipermercados), basados obviamente
en la estabilidad y crecimiento de su economía (ver Tabla
Nº1).
Las panaderías artesanales en Brasil son a lo lejos las
más visitadas por los consumidores, superando a las farmacias y otros comercios como las bodegas de barrio. En promedio una panadería artesanal es visitada cuatro veces por
semana, mientras que el supermercado solamente una; lo
cual no está tan lejos de nuestra realidad.

Revista Panera

O sucesso da FIPAN 2011 continua ecoando nos quatro cantos do planeta.
A mais recente prova disso é a extensa cobertura que a feira ganhou nas
páginas da 28ª edição da revista peruana Panera, especializada no setor
de panificação, que também circula no Chile e no Equador.
A reportagem começa com um merecido reconhecimento à pujança da
FIPAN, designada pelos jornalistas da equipe da publicação como “uma das
cinco mais importantes feiras do mundo, no que diz respeito à indústria de
panificação e afins”, com 300 expositores, múltiplas atrações e uma visitação
de cerca de 60 mil profissionais. Depois, faz algumas considerações sobre
como um formato de varejo que até pouco tempo se dedicava quase que
exclusivamente à venda de pão e leite, evoluiu e se transformou numa
verdadeira central de produtos e multisserviços que fatura R$ 56,3 bilhões,
aproximadamente um quarto do PIB do Peru e 2% do PIB brasileiro.
“A resposta é bastante simples: trabalhando unidos com um plano de
desenvolvimento que maximiza as forças que a panificação tem, no geral, e
o caráter artesanal, em particular, cenário em que o Estado funciona como
um catalisador de oportunidades para os milhares de empreendedores
que buscam ‘saber’ e ‘poder’ competir numa indústria de varejo que
evoluiu dramaticamente ao longo dos últimos anos”, prossegue a matéria
carinhosamente dedicada aos leitores da Panera que continuam apostando
com otimismo numa “panificação peruana de exportação”.
Outra singularidade da FIPAN 2011 ressaltada pela revista foi a
quantidade de lançamentos realizados no evento, em especial as farinhas
orgânicas, as pré-misturas, os produtos para gastronomia, as soluções
para renovar o layout dos locais de atendimento, bem como aquelas na
área de informática, que se apresentam como grandes aliadas na gestão

Al ritmo de la “Padaria” brasilera

Reportagem enaltece a pujança da FIPAN e da panificação brasileira.
dos negócios das padarias brasileiras. Finalizando, a reportagem também
destaca o acerto de iniciativas apresentadas durante a feira, como o projeto
da Padaria Brasil, o da Escola Móvel do Sindipan/Aipan/IDPC-SP e, ainda, a
realização da 2ª Copa Paulista de Panificação.

NOVAS DIRETORIAS DA FIESP/CIESP TOMAM POSSE

Cláudio Lira

Paulo Skaf vai comandar as
entidades pela terceira vez
seguida.
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O evento contou com a presença de
cerca de 2.000 pessoas, entre autoridades,
empresários, representantes de entidades da
sociedade civil, o prefeito Gilberto Kassab,
o governador Geraldo Alckmin, o ministro
do Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior Fernando Pimentel e o ex-presidente
da República Fernando Henrique Cardoso,
além de vereadores, deputados e senadores.
Durante a cerimônia de posse, Paulo
Skaf agradeceu o apoio e a confiança dos
setores industriais garantindo que, sob o seu
comando, as entidades permanecerão na
luta pelos interesses do Brasil. “A palavra-

Out/Nov 2011

Cláudio Lira

No dia 26 de setembro, foi realizada no Theatro Municipal de São
Paulo a cerimônia de posse da nova diretoria eleita da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp) para o quadriênio 2011-2015. Paulo Skaf
vai comandar as entidades pela terceira vez seguida. Durante o evento
foram também apresentados os 132 diretores eleitos pela Fiesp e os
134 pelo Ciesp, entre eles, mais uma vez, o presidente do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP, Antero José Pereira.

As novas diretorias foram eleitas para o quadriênio 2011-2015.
chave da nossa gestão é competitividade, não apenas da indústria, mas de
todo o País”, afirmou. O líder empresarial ainda pediu a união de todos os
setores sociais para promoção de reformas estruturais, com destaque para
tributária: “O número excessivo de tributos tornam os produtos mais caros".
“A população está cansada de pagar tantos impostos. A nossa expectativa
é que esses recursos sejam aplicados nas melhorias dos recursos básicos”,
completou. No final da solenidade, o pianista Marcelo Bratke e a Camerata
Brasil brindaram o público com um repertório intimista, composto por obras
do maestro e compositor, Heitor Villa Lobos.

PAINEL DE NOTÍCIAS

INOVAÇÃO COM
COMPETITIVIDADE
StockFree

Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, esteve
presente à cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Inovação,
antigo Prêmio CNI, promovida no dia 2 de agosto, na sede da
CNI, em São Paulo, para dar o justo reconhecimento às empresas
industriais que contribuem para o aumento da competitividade e
o desenvolvimento sustentável do setor no País. Este ano, foram
avaliados 427 projetos de 254 empresas em quatro categorias:
gestão da inovação, competitividade, design e desenvolvimento
sustentável. Entre os vencedores estiveram a Siemens (categoria
de Gestão da Inovação), a Kapeh Cosméticos (Competitividade),
a MVC Componentes Plásticos (Design) e a Grif Embalagens
(Desenvolvimento Sustentável). O encerramento da cerimônia foi
com o show da cantora Vanessa da Mata.

Iniciativa homenageia o desenvolvimento sustentável na indústria.

FELIZ ANIVERSÁRIO, SINCOVAGA!

SINCOVAGA

No dia 19 de agosto, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios, do Estado de São Paulo (SINCOVAGA) completou 80
anos de uma longa, produtiva e bem-sucedida trajetória. A entidade
comemorou a data com a realização de um grande evento na sede da
Fecomercio, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, que o presidente do
Sindipan/Aipan/IDPC-SP, Antero José Pereira, fez questão de prestigiar.
O SINCOVAGA representa as empresas da categoria econômica do
varejo de gêneros alimentícios, assim entendidas as que comercializam,
predominantemente, alimentos, produtos de higiene pessoal e de
limpeza doméstica, tais como supermercados, autosserviços e lojas de
conveniência. Atualmente a entidade é presidida por Alvaro Furtado.
Antero José Pereira representou o
Sindipan/Aipan/IDPC-SP na comemoração.

O SUCESSO DA CEARAPÃO

Cearapão

Entre os dias 24 e 26 de agosto, foi realizada no Centro de Negócios
do Sebrae de Fortaleza, no Ceará, a segunda edição da Cearapão
– Feira da Indústria de Panificação e Gastronomia. O evento é uma
iniciativa da Associação Cearense da Indústria de Panificação
(ACIP) – entidade presidida por José Antônio Nogueira –, que tem
como objetivo contribuir para o crescimento e fortalecimento de
toda a cadeia produtiva da panificação e food service no estado do
Ceará. O presidente Antero José Pereira, representou o Sindipan/
Aipan/IDPC-SP na mostra. Neste seu segundo ano, a feira recebeu
mais de 2.000 visitantes, que tiveram à sua disposição um mix de
produtos mais diversificados em uma área de exposição maior e mais
confortável. A grande inovação ficou por conata da instalação de um
espaço especial para sorvetes e chocolates, produtos fortemente
agregados aos negócios do setor de panificação.

A edição deste ano da feira recebeu mais de 2.000 visitantes.
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INOVAÇÃO DA PURATOS PARA O NATAL
Puratos

O novo TEGRAL SOFT´R PANETONE CHOCOLATE, da Puratos, é aroma, maciez, umidade e o mesmo
frescor do primeiro ao último dia de validade, graças à tecnologia “melting”, uma exclusividade da Puratos.
E tudo isso com o irresistível sabor de Chocolate. A tecnologia “melting” é um desenvolvimento que dá ao
panetone características incomparáveis às misturas similares: elevada maciez, alta umidade sem perder
a textura, mordida curta, sensação de derretimento na boca e maior resiliência, ou seja, a cada mordida o
panetone não se deforma, não fica amassado, garantindo maior prazer e fofura da primeira à última mordida. A mistura em pó Tegral Soft´r Panetone Chocolate, novidade para o Natal de 2011, já vem com gemas,
traz máxima praticidade de preparo e elevado rendimento: a caixa de 20kg permite elaborar 86 panetones
de massa com sabor de chocolate com 500g cada. Facílimo de preparar, o produto ainda oferece uma
vantagem adicional aos empresários da panificação: programação mais adequada e antecipada da produção, já que a mistura proporciona maior vida útil na prateleira, sem a preocupação de ressecamento, o que
traz redução de custos e evita maio
maiores perdas e quebras. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br

QUALIDADE COM CUSTO/BENEFÍCIO

Fleischmann/ Mauri

Este ano, o Papai Noel chegou mais cedo para os panificadores de todo o Brasil. As marcas
F
Fleischmann e Mauri revitalizaram sua linha de Misturas para Panetone. Por conter gemas, a MIST
TURA PARA PANETONE EM PÓ (70%) COM GEMA evita o processo de separação das claras, o
p
produto é extremamente macio e com shelf life estendido, além de ser muito saboroso e versátil
– indicada para altos volumes de produção. JÁ A MISTURA PARA PANETONE EM PÓ (70%) SEM
G
GEMA é perfeita para padarias mais tradicionais que mantêm processos artesanais. O produto
p
possui aroma e sabor acentuados e miolo fibroso. Muito versátil, a fabricação pode compreender
o
os métodos de esponja ou direto. Por fim, a MISTURA PARA PANETONE EM PÓ (40%) CONCENT
TRADA, oferece resultado semelhante ao processo de fabricação artesanal, porém, proporcion
nando um produto mais macio e com umidade perfeita. É ideal para pequenas indústrias que
têm um preço de farinha muito competitivo. SAC: 0800 704 1931. Site: www.fleischmann.com.br

A DELÍCIA DOS MOLHOS ORIENTAIS
Lee Kum Kee

A importadora e distribuidora Towa apresenta ao mercado nacional linha de molhos orientais e
autênticos fabricados pela LEE KUM KEE. São eles o Teriyaki Sauce, o Hoisin Sauce, o Panda
Oyster Flavored Sauce e o Sweet & Sour Sauce. Reconhecidos pela qualidade entre os consumidores e culinaristas em todo o mundo, mas ainda pouco divulgado no Brasil, os molhos da
fabricante chinesa são uma opção diferenciada e que oferece muitos benefícios, para aqueles
que desejam dar um toque especial aos pratos do dia a dia, ou até mesmo em receitas mais
sofisticadas, pois oferecem sabor único, especial, refinado e principalmente autêntico. Na busca pela popularização da categoria de molhos orientais, a Towa também enfatizará a aplicação
dos produtos junto aos operadores de food service, por meio de parcerias, assessorias e consultorias gastronômicas, o que inclui trabalho em padarias, bares e restaurantes, em busca de
difundir o uso dos produtos em todas as culinárias. Com esse objetivo, a importadora agregou
ao mix linha de molhos para food service, que oferece ao mercado opções como o Molho Panda
na versão lata de 2,2Kg. SAC: (11) 3105-4411. Site: mbtowa@yahoo.com.br
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Ajinomoto

AJINOMOTO TRAZ AZEITE PARA FOOD SERVICE
A Ajinomoto traz para o segmento de food service brasileiro o azeite de oliva extra-virgem TERRANO, desenvolvido especialmente para padarias, restaurantes, bares, pizzarias, hotéis e demais estabelecimentos voltados para
alimentação fora do lar. Disponível nas opções 500ml e 3litros, a embalagem do produto é de vidro e tem coloração âmbar, para impedir que a luminosidade prejudique a integridade do produto. O azeite Terrano é resultado de
um rigoroso controle de qualidade, do plantio até o envase, garantindo o sabor e o aroma que lhe são peculiares.
Cultivado na parte argentina da Cordilheira dos Andes – região com condições geográficas privilegiadas em clima e solo é reconhecida por sua excelência na produção de azeitonas e vinhas de alta qualidade. O lançamento
apresenta ainda acidez máxima de até 0,4%. SAC: 0800 70 49 039. Site: www.ajinomoto.com.br

NOVIDADES

NOVIDADES SAINDO DO FORNO

Forno de Minas

A Forno de Minas está ampliando seu mix de produtos no segmento de alimentos congelados. A empresa apresenta várias novidades ao mercado de varejo e food service: o inédito
WAFFLE ASSADO E CONGELADO (nos recheios tradicional, gotas de chocolate e integral
light), o PÃO DE QUEIJO ASSADO CONGELADO, as EMPANADAS (nos recheios carne,
frango e quatro queijos), as TORTINHAS (nos recheios frango, frango com requeijão e
carne) e as EMPADAS (nos recheios frango e frango com requeijão). Os produtos surgiram
de uma demanda do próprio mercado. “Realizamos pesquisas constantes e chegamos à
conclusão que o mercado queria novos produtos que combinassem praticidade e sabor,
sem perder a qualidade”, diz Hélida Mendonça, diretora de Marketing da Forno de Minas.
“Eles irão oferecer ao mercado maior rapidez no preparo, além de reduzir os custos em
energia e o desperdício”, afirma, por sua vez, Vicente Camiloti, diretor comercial da companhia. SAC: 0800 7250808. Site: www.fornodeminas.com.br

CATUPIRY COMEMORA SEU CENTENÁRIO

Catupiry

A partir de agora, a Catupiry distribuirá em todo o Brasil os tradicionais pães de queijo recheados com
seu famoso requeijão em SACOS PLÁSTICOS COM 390G. A nova embalagem já virá com o logotipo
rejuvenescido, alinhado às mudanças feitas recentemente em comemoração ao centenário da empresa. Além do novo visual, também estão entre as mudanças o alinhamento das cores das embalagens
do requeijão cremoso, de copo, ao padrão dos outros produtos da empresa, ou seja, agora todos os
produtos light têm embalagens azuis e os tradicionais, vermelhas. Também o lançamento da versão
light do requeijão cremoso em embalagens do tipo Pouch Stand-up e a criação de latas comemorativas
estilizadas com o logotipo do centenário. SAC: 0800 133855. Site: www.catupiry.com.br

A Garofalo acaba de lançar dois novos produtos no mercado brasileiro: TAGLIATELLE
ALL UOVO e TAGLIATELLE PAGLIA E FIENO (com espinafres), em embalagens com
500g. As duas variedades de tagliatelle vêm complementar uma vasta gama de cerca
de 80 formatos que a marca italiana quer disponibilizar no Brasil. Desde 2004 que as
massa, produzidas há mais de 200 anos na cidade de Gragnano, são embaladas sob
o signo da transparência, para que o consumidor veja integralmente o seu conteúdo fazendo jus a assinatura “Garofalo: excelente em todos os aspectos!” Produzida com água
e grãos de trigo, a excelência da massa mede-se pela qualidade do trigo, bem como
pela quantidade e pela qualidade do glúten – que assegura a consistência, tenacidade e elasticidade das massas Garofalo. O controle permanente da sêmola do trigo e de todos os ingredientes, como também de todo processo de fabricação, garantem à marca o reconhecimento
pelos mais altos padrões internacionais. O grau de humidade, a granulometria, os índices microbniológicos, é outros aspectos controlados em
permanência. SAC Garofalo Ibérica, Lda. – Portugal: (351) 214661320. Site: http://www.facebook.com/pages/Garofalo-Brasil/155718297825947

O MAIOR SANDUÍCHE PRONTO DO MERCADO
A Seara Alimentos traz ao mercado nacional mais uma novidade em alimentos prontos: o Mega
HIT YANKEE BURGER. Com um hambúrguer de 100g produzido à base de carne bovina premium (Yankee Burger), o sanduíche é o maior do mercado, com 200g. Além de uma opção
rápida, saborosa e de fácil preparo (é só colocar no micro ondas por dois minutos e quinze
segundos e está pronto para consumo), o Mega Hit possui o sabor inigualável do Yankee Burger bovino acrescido de molho especial de queijo provolone, maionese, picles e pão com gergelim. “Esse é um produto inovador em uma categoria de alimentos crescente no Brasil, que
acompanha o estilo de vida atual oferecendo alimentos saborosos e de fácil preparo”, destaca
Antonio Zambelli, diretor de Marketing da Seara. SAC: 0800 472425. Site: www.seara.com.br

Seara

Garofalo Ibérica

DE NÁPOLES PARA O BRASIL
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A Nestlé amplia o portfólio da linha de refrigerados Chamyto e apresenta ao consumidor o
CHAMYTO JELLY, única bebida láctea do mercado com mini bolinhas de gelatina, em três
sabores: Maçã Verde, Uva e Morango. Fonte de cálcio e zinco, os lançamentos combinam as
mini bolinhas de gelatina com iogurte cremoso e polpa da fruta para a alimentação das crianças. A embalagem mantém o tom alegre e divertido do personagem Gênio Chamyto, ícone da
marca. Lançada em 1994 com o Leite Fermentado, a marca Chamyto atualmente é líder em
volume neste mercado. No decorrer dos anos, a linha aumentou se estendendo para outras
categorias dentro de refrigerados, e hoje também está presente na versão 1+1, Petit Suisse
e Iogurte Líquido. Toda linha Chamyto possui em sua formulação ingredientes voltados para
proteção da saúde das crianças. SAC: 0800 7702460. Site: http://www.nestle.com.br/chamyto/

Nestlé

INÉDITO COM FRUTAS E GELATINA

BALAS TRADICIONAIS GANHAM VERSÕES “STICK”

Dori

Preocupada em trazer novidades deliciosas para a garotada, a
Dori Alimentos criou a VERSÃO STICK das balas mastigáveis, Yogurte100 e Frutsy. Essa nova apresentação tem como diferencial a
praticidade do consumo, que pode ser feito a qualquer hora e lugar.
As balas stick estão disponíveis no mercado nas linhas: Yogurte100
sabor Morango e Frutsy nos sabores Chocolate, Manga e Morango.
A Dori Alimentos produz e comercializa produtos de alta qualidade
no segmento de candies. A marca tem forte presença no mercado
nacional e vem apresentando crescimento constante no cenário internacional. SAC: (14) 3408-3046. Site: www.dori.com.br

Atendendo aos pedidos de milhares de consumidores, HALLS UVA VERDE está de volta ao mercado.
A novidade foi contada em primeira mão aos fãs da marca no Facebook. Isso porque o público usou
as redes sociais para manifestar milhares de solicitações para que o sabor voltasse às prateleiras.
Para eles, Halls Uva Verde é um sabor único e marcante, que não pode ficar de fora do portfólio da
marca – que conta com 18 versões, entre as linhas regular, XS e Vita-C. Desde o fim do ano passado,
quando o sabor saiu de linha, os consumidores vêm usando as redes sociais para expressar sua
paixão e solicitar seu retorno. Diante da intensidade dos apelos, a marca resolveu não apenas relançar o produto, mas também homenagear as pessoas que causaram mais furor nas mídias sociais.
“Estamos surpresos com a comoção do público tanto na internet quanto nos canais de comunicação
da empresa, e vamos recompensá-lo por isso”, destaca Vinicius Pan, gerente de Marketing de Balas
da Kraft Foods Brasil. SAC: 0800 725 3045. Site: www.kraftfoodsbrasil.com.br

COCO QUEIMADO EM EDIÇÃO LIMITADA

Sorvetes Jundiá

Além do sabor de Mamão, recém lançado, a Sorvetes Jundiá inova, agora, com
o sabor COCO QUEIMADO, que chega para aumentar o leque de opções em
sorvetes de 2 litros da empresa. Eles fazem parte de uma edição que ficará disponível por tempo limitado no mercado. O lançamento tem a culinária brasileira
como inspiração, destacando uma fruta tropical muito consumida e apreciada,
especialmente em forma de sobremesas. A versão em sorvete de massa para
o mamão e o coco queimado, chega então na medida certa para quem aprecia
essas delícias. O diferencial em qualidade, com sabor e texturas especiais, que
marca todo o mix de produtos Jundiá, também são pontos de destaques nos
lançamentos. SAC: 772 9998. Site: www.jundia.com.br
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Kraftt Foods Brasil

HALLS UVA VERDE ESTÁ DE VOLTA

NOVIDADES

A MELHOR CERVEJARIA DAS AMÉRICAS

Bamberg

A Cervejaria Bamberg, conhecida pela variedade de cervejas artesanais de qualidade ímpar e por seus
premiados rótulos, conquistou mais alguns títulos para o seu portfólio, durante uma competição de cervejas, no Chile, a mais importante da América Latina. A Copa Cervezas de America, que tem como objetivo
destacar e fortalecer a indústria cervejeira nacional e estrangeira na região chilena aconteceu pela primeira vez no país, entre os dias 5 e 10 de setembro. Além de seminários e palestras, a Copa contou com
disputas por medalhas em diversas categorias. Entre as diversas cervejarias estrangeiras que passaram
pela competição, a cervejaria de Votorantim, interior de São Paulo, ganhou destaque. Durante as competições, a cervejaria artesanal Bamberg faturou medalhas de prata com a SCHWARZBIER e a MUNCHEN,
e medalha de ouro com a WEIZEN, que também foi eleita a melhor da categoria. Além disso, conquistou
o título de melhor Cervejaria das Américas. SAC: (15) 3242.7685. Site: www.cervejariabamberg.com.br

Brown-Forman

EL JIMADOR DESEMBARCA NO BRASIL
A americana Brown-Forman traz para o Brasil a tequila EL JIMADOR, a mais consumida no México segundo dados Nielsen & Iscam. Elaborada com 100% Agave Azul, principal matéria-prima da tequila, e
envelhecida em barris de carvalho, el Jimador possui sabor peculiar e sua chegada cria um novo nível
de qualidade entre as marcas no País. Disponível em duas versões – Reposado e Blanco – a tequila se
diferencia das demais que agregam corantes artificiais e são compostas por apenas 51% de agave. A
versão Reposado apresenta cor dourada e toque amaciado com notas de baunilha e caramelo devido
ao processo de produção especial e envelhecimento de dois meses em barris de carvalho branco. Já a
Blanco é clara, transparente e engarrafada logo após sua destilação. Possui o sabor sutil do agave cozido
e notas cítricas naturais da planta. SAC: (11) 3168-4587. Site: www.eljimador.com

Esys Colibri

MAIOR EFICIÊNCIA LOGÍSTICA
O PAD + COLIBRI acompanha a principal tendência voltada a aplicativos móveis. A plataforma
transforma o tablet em menu multimídia, sendo alternativa aos tradicionais cardápios em papel.
A solução permite ao cliente explorar as opções de pratos, bebidas e sobremesas oferecidos e
também interagir no fechamento de seu pedido. “Como ele se integra ao sistema de gerenciamento do estabelecimento, o Pad + Colibri torna o atendimento ainda mais rápido, pois envia
automaticamente os pedidos para ao bar ou cozinha, eliminando a emissão das vias em papel”,
explica Mauricio Medeiros, presidente da Esys Colibri. “Além de tornar o atendimento mais eficiente, o Pad + Colibri desponta ainda como ferramenta capaz de maximizar a eficiência logística da padaria, bar ou restaurante, possibilitando
a atualização constante do menu, com o destaque para aqueles pratos que têm maior saída”, acrescenta o executivo. O aplicativo se beneficia
das principais qualidades da tela de 9,7 polegadas do iPad retroiluminada por LED, que permite a visualização das fotos dos pratos de maneira
nítida e brilhante, com reprodução de cores e contrastes em alta resolução. SAC: (11) 3323-3700. Site: www.colibri.com.br

NOVO SISTEMA DE LIMPEZA

Tetra Pak

A Tetra Pak acaba de lançar o novo TETRA ALCIP, um sistema inteligente de limpeza CIP (Cleaning-InPlace). A nova solução de limpeza economiza tempo, reduz o impacto ambiental e diminui os custos
de operação, sem comprometer a segurança dos alimentos. O Tetra Alcip melhora significativamente
a precisão na dosagem de insumos e reduz o risco de erro humano na indústria alimentícia, já que faz
ajustes contínuos nas operações, o que garante os mais elevados níveis de desempenho. O sistema
ainda aumenta a precisão das operações ao utilizar quantidades otimizadas de água e detergente pelo
exato tempo necessário para a realização das operações de limpeza, reduzindo o consumo de água
em até 21% e o uso de detergente em até 7%, diminuindo o impacto ambiental e os custos de operação. De acordo com Mario Jacinto, vice-presidente de Processing da Tetra Pak, a nova solução oferece
o controle completo da CIP. “Graças à longa experiência da Tetra Pak em tecnologia de limpeza e de
uma tecnologia de automação patenteada, esta nova versão do Tetra Alcip garante um processo mais
inteligente e seguro para os clientes”, afirma o executivo. SAC: Site: www.tetrapak.com.br
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PADARIA FOOD SERVICE

CRESCIMENTO
COM
SUBSTÂNCIA
Congresso da Abia atesta continuidade do
crescimento do food service no Brasil e revela
tendências para o setor.

Zasvedogov

Tendência irreversível: o pão também
precisa se integrar mais e mais nas soluções alimentares que proporcionam mais
saúde e bem-estar ao consumidor.

mercado de food service ou Alimentação Preparada

O

cerca de 6% na abertura de novos postos de trabalho”, estima Klotz.

Fora do Lar alcançou, em 2010, o melhor desempenho

Entre 2001 e 2010, o Food Service expandiu 235,1%, movimen-

dos últimos dez anos no Brasil, com crescimento de

tando estimados R$ 1,093 trilhão. Essa evolução do setor impactou

16,5%, atingindo R$ 185 bilhões de faturamento, conforme es-

positivamente a indústria fabricante de alimentos, que nos últi-

timativa da Associação Brasileira das Indústrias da Alimenta-

mos dez anos incrementou seu faturamento em R$ 532,9 bilhões

ção (Abia) apresentada durante a realização do 4º Congresso

em vendas de ingredientes ao mercado de alimentação preparada

Internacional de Food Service, no dia 15 de setembro, em São

fora do lar. Somente no ano passado, a comercialização de insu-

Paulo. O cenário favorável também garantiu aumento de 4,7%

mos a restaurantes, padarias entre outros estabelecimentos ren-

no número de contratações formais do setor, em comparação a

deram às fabricantes de produtos alimentícios R$ 75,1 bilhões.

2009, com 73 mil novos empregados.

Hoje, os cerca de 800 mil estabelecimentos formais do seg-

Para o presidente da Abia, Edmundo Klotz, a perspectiva para

mento comercial empregam mais de 1,5 milhão de pessoas.

2011 é que o mercado de food service feche o ano mantendo alta

Estima-se que, na totalidade, o setor responda por 6 milhões de

performance. “O desempenho do setor permanece consistente e os

postos. “Para 2011, a expectativa é de um crescimento em torno

resultados alcançados até o momento nos levam a acreditar num

de 6%”, afirma Amílcar Almeida, gerente do departamento de

crescimento entre 15% e 16%, o que resultaria em um aumento de

Economia e Estatística da Abia.
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PADARIA FOOD SERVICE

CUSTO DAS REFEIÇÕES

mento comum, mas que trazem benefícios à saúde, como pre-

As mudanças nos hábitos alimentares, causadas, principalmente,

venção de doenças e melhora do bem-estar, crescem ao redor

pela forte presença das mulheres e jovens no mercado de traba-

do mundo a uma taxa de 14 anos, enquanto as vendas de ali-

lho e pela expansão da classe C foram o indutor do avanço do food

mentos convencionais registram índices entre 3% e 4%.

service no Brasil, de acordo com informações Jean Louis Gallego,

Simultaneamente, dados do Health and Wellnes Food Beve-

coordenador do Departamento de Food Service da Abia, divulga-

rages in Brazil (Alimentos e Bebidas para a Saúde e o Bem-estar

das durante o 4º Congresso Internacional de Food Service.

no Brasil) atestam um crescimento de 81% desse segmento en-

“Atualmente, mais de 30% das refeições dos brasileiros são

tre 2004 e 2009 no País, período em que o faturamento do setor

feitas fora do lar. O aumento da renda e da geração de empre-

passou de R$ 15 bilhões para R$ 27,2 bilhões. O segmento de

gos reduziu o tempo de permanência das pessoas em suas ca-

produtos orgânicos é o que alcança os números mais expressi-

sas e aumentou a necessidade e o interesse pela alimentação

vos, com uma receita em 2010 de R$ 350 milhões, 40% superior

nos mais de 1,4 milhão de estabelecimentos espalhados pelo

à registrada em 2009, segundo o Projeto Organics Brasil.

País”, explica Gallego. Ainda segundo o executivo da Abia, para

No Brasil, o cenário é bastante animador. Estudos do Eu-

cada R$ 100 gastos pelos brasileiros com alimentação, R$ 31 são

romonitor preveem que até 2014 o mercado de alimentos sau-

usados para comprar refeições preparadas fora do lar. Em me-

dáveis movimentará R$ 38 bilhões, com expansão de 39% em

ados da década de 1990, apenas R$ 19 tinham essa finalidade,

relação ao volume atual. Assim, desenvolver alimentos que

e em 2003, R$ 24.

possam ajudar as pessoas a ser mais saudáveis e a ter um me-

O custo das refeições realizadas fora de casa cresceu 11,09%

lhor desempenho nos esportes está entre os ganhos que o Bra-

nos últimos 12 meses, segundo dados do Índice de Preços ao

sil poderá conquistar se atentar para a importância da pesquisa

Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Bra-

e desenvolvimento de novas alternativas.

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta é superior ao au-

Os consumidores querem produtos mais saudáveis, o que

mento dos alimentos em geral e bebidas, que cresceu 10,29%.

faz com que exista uma pressão crescente pela eficiência do

A capital com a maior elevação no custo da refeição fora de

alimento. Dessa forma, ingerir menos, porém com maior quali-

domicílio foi Curitiba, com 17,83%. Em setembro, a alta das re-

dade parece ser o caminho. “A indústria tem o dever e o desafio

feições externas foi de 0,43% em relação a agosto. No mês, o

de se ajustar sempre às necessidades de mudança dos hábitos

café da manhã foi o destaque, com alta de 0,8% ante o oitavo

alimentares”, pontua Augusto Moraes, diretor de Relações Ins-

mês do ano, seguido pelo lanche, com 0,66% de aumento. Já o

titucionais e Governamentais da Abia.

preço do chopp registrou a maior baixa, com queda de 0,73% na
comparação com agosto.

Segundo ele, atualmente existem muitos investimentos em
busca de tecnologias que permitam a substituição da gordura

No acumulado dos últimos 12 meses, o preço da alimentação

trans e do sódio dos alimentos, seguindo recomendações do Mi-

realizada em casa cresceu 9,91%, tendo o Rio de Janeiro como a

nistério da Saúde. E cada mudança dessas exige muita pesquisa

capital que maior apresentou alta, com 11,6%. Na comparação

para a criação de produtos com uma nova construção nutricio-

mensal, setembro apresentou aumento de 0,88% ante agosto.

nal, mas que mantenham o cheiro, o gosto e a textura aos quais

Novamente, o Rio de Janeiro foi a capital que apresentou maior

os consumidores estão acostumados. “Há um movimento sério

alta, com 1,61% na comparação com o oitavo mês do ano.

de construção de uma plataforma de alimentos saudáveis e, ao
mesmo tempo, de promover o valor agregado, aumentando a par-

SAÚDE É O QUE INTERESSA

ticipação da indústria no fortalecimento do País”, conclui Moraes.

Um levantamento feito pela Abia, também divulgado por ocasião do 4º Congresso Internacional de Food Service, revela que
o setor de alimentos funcionais, consumidos na forma de ali-
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StockFree

Servir bem, para servir sempre: funcionários
treinados fiscalizam a si próprios, garantindo a
qualidade dos produtos oferecidos, bem como a
satisfação e a saúde dos clientes.

EVITAR INFRAÇÕES
É DEVER DE TODOS
A definição da atuação DPPC e como prevenir
infrações em seu estabelecimento.

O

Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania

saúde pública, meio ambiente, relações do trabalho, fazen-

- DPPC, antiga DECON, localizado no Centro da Ca-

da e administração públicas), promovendo a persecução pe-

pital paulista, é um órgão de execução da Delegacia

nal em seu nascedouro e subsidiando o Ministério Público e

Geral de Polícia que tem a importante missão de orientar a

o Poder Judiciário de conjuntos probatórios hábeis, sempre

população sobre seus direitos fundamentais e corrigir even-

em prol da coletividade.

tuais abusos cometidos em searas definidas (consumidor,
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soluções para o

seu negócio
A combinação perfeita entre produtos
odutos
excelentes e serviços diferenciados.
dos.
Fale conosco: 3708.1800
www.richs.com.br

NUTRIÇÃO

Criado pelo Decreto 54.359 de 20 de maio de 2009 para
atender os reclamos da população, preencher uma lacuna e
liberar os outros órgãos da Polícia Civil para investigarem
as demais modalidades criminosas perpetradas, sobretudo
os crimes contra a vida e o patrimônio, o DPPC, destinado a
desempenhar atividades de polícia administrativa, de policiamento preventivo especializado e de polícia judiciária no
campo do Direito Penal Econômico, atua com exclusividade
na prevenção e repressão às infrações penais que envolvam
as relações consumeristas, a saúde pública, o meio ambiente, o meio ambiente do trabalho, as relações do trabalho, a
Fazenda Pública Estadual e Municipal e a Administração Pública em geral – quando praticadas por servidores públicos;
ressalvadas as atribuições da Corregedoria Geral da Polícia
Civil e o controle interno realizado de modo difuso por toda
a Administração Pública.
Ressalta-se que o DPPC atua com exclusividade na Capital, podendo agir nos demais municípios do Estado por determinação da Delegacia Geral de Polícia ou por solicitação

Ambiente, o Meio Ambiente do Trabalho e as Relações do

da Autoridade Policial respectiva, devidamente autorizada.

trabalho com: a. Assistência Policial; b. 1ª Delegacia de Polícia; c. 2ª Delegacia de Polícia; d. 3ª Delegacia de Polícia de

O DPPC é estruturado da seguinte maneira:

Investigações sobre Infrações contra as Relações de Trabalho, contra a Organização Sindical e Acidentes de Trabalho;

DIRETORIA
VI–

Assistência Policial, com Unidade de Inteligência Policial;

Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda

com: a. Assistência Policial; b. 1ª Delegacia de Polícia; c. 2ª Delegacia de Polícia; d. 3ª Delegacia de Polícia de Investigações so-

II- Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Consu-

bre Crimes Falimentares; e. 4ª Delegacia de Polícia de Investiga-

midor com: a. Assistência Policial; b. 1ª Delegacia de Polícia;

ções sobre Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores;

c. 2ª Delegacia de Polícia;

VIIII-

Divisão de Investigações sobre Infrações contra a Saúde

Pública com: a. Assistência Policial; b. 1ª Delegacia de Polícia

Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Admi-

nistração com: a. Assistência Policial; b. 1ª Delegacia de Polícia; c. 2ª Delegacia de Polícia;

de Saúde Pública; c. 2ª Delegacia de Polícia de Saúde Pública
e Investigações de Crimes que envolvem Medicamentos;

VII-

Divisão de Administração com: a. Núcleo de Pessoal; b.

Núcleo de Finanças; c. Núcleo de Suprimentos, Patrimônio

IV-

Divisão de Investigações sobre Infrações contra o meio
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e Subfrota; d. Núcleo de Apoio Administrativo.

NUTRIÇÃO

PLANTÃO POLICIAL PERMANENTE
Para que os trabalhos de polícia judiciária se desenvolvam

1)

de maneira eficiente, eficaz e sem solução de continuidade,

sáveis, que tenham conhecimentos sobre a legislação que

o DPPC conta com Plantão Permanente, 24 horas por dia,

está em vigor, para que seu estabelecimento cumpra com

presidido por Delegado de Polícia e instalado na Av. São

as exigências da lei.

Ter em sua equipe profissionais qualificados e respon-

João, 1247, no Centro da Capital (Fone: (11) 3338-0155/56).
Setor de Operações Especiais (SOE-DPPC) – A Divisão de

2)

Ter treinamento constante de sua equipe de produção e

Assistência Policial coordena o Setor de Operações Especiais

atendimento, para que todos trabalhem de maneira preven-

(SOE-DPPC), grupo tático de apoio operacional destinado a

tiva, assim os setores fiscalizarem a si próprios nos itens

assessorar na coordenação e execução do Plano de Contin-

que garantam a qualidade dos produtos oferecidos e a saú-

gência do DPPC, prestar apoio às Autoridades Policiais e

de dos consumidores.

seus agentes no planejamento, coordenação e execução de
ações visando o cumprimento de mandados de prisão e de

3)

buscas domiciliares, escolta de presos com potencial risco

do consumidor desde a compra da matéria prima que deve

de arrebatamento e/ou supostamente integrantes de fac-

ter selo e registro junto ao Ministério, no armazenamento

ções criminosas, em operações de policiamento preventivo

adequado desses produtos conferindo data de validade, na

especializado e nas demais diligências de interesse policial,

manipulação e higiene dos setores de produção, até o pro-

por determinação da Diretoria.

duto final identificando corretamente e controlando suas

Setor de Apoio à Fazenda Estadual (SAFE) – Instituído jun-

Lembrar-se que você tem responsabilidade com a saúde

datas de vencimento.

to à Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda, o Setor de Apoio à Fazenda Estadual (SAFE) tem como

O profissional da área de nutrição é o profissional qua-

atribuições a investigação e a presidência dos atos de Polícia

lificado para assessorar seu estabelecimento nos quesitos

Judiciária relativos aos crimes cometidos em detrimento da

citados acima, com objetivo de prevenir que ocorram infra-

Fazenda Pública, notadamente nos casos de interesse priori-

ções durante a visita, bem como preparar e conscientizar

tário da Secretaria da Fazenda. Além disso, propõe as medi-

sua equipe para que esta assuma a responsabilidade com a

das necessárias à prevenção e efetiva repressão à sonegação

manipulação e higiene de seus setores, a fim de assegurar a

fiscal, incluindo a celebração de termos de cooperação com

saúde dos seus clientes.

unidades policiais e fazendárias de outros estados.
Como prevenir que seu estabelecimento receba uma infração?
Como pode ser constatado no texto acima, o órgão responsável por fiscalizar os estabelecimentos comerciais é
a 1ª Delegacia de Polícia de Saúde Pública. Portanto, para
que possamos agir com coerência e responsabilidade com
a saúde do consumir, devemos ter algumas ações que nós

*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).
Referências Bibliográficas: http://www.ssp.sp.gov.br/acoes/acoes_DPPC.aspx /
GERMANO, M.P. L; GERMANO, M. I . S. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos,
São Paulo: livraria Varela. 2001. / HILUY, D. J.; PINHEIRO, H.C.G.; NORÕES, G.M.R. A
Vigilância Sanitária e o Código de Defesa do Consumidor. Higiene Alimentar v. 10n 44.

prepare para receber os fiscais, que são:
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StockFree

Tecnologia à mão:
hoje, não há mais a
possibilidade de uma
empresa existir no Brasil
se ela não tiver um plano
de gestão bem definido.

ATUALIZAR SIM, MAS COM CRITÉRIO
As novidades para as padarias não param de chegar ao setor de automação comercial. Mas você
precisa fazer uma avaliação bem detalhada para saber o que, realmente, serve e é importante para a
gestão do seu negócio.

C

iente da necessidade de atualização constante das fer-

cial pode auxiliar no gerenciamento das padarias, controlando

ramentas de automação comercial nas padarias, o Sin-

estoques e acessos eletrônicos, entre outros benefícios.

dipan/Aipan-SP acaba de fechar uma parceria com a

“Hoje, não há mais a possibilidade de uma empresa existir

Associação dos Fabricantes e Revendedores de Automação Co-

no Brasil se ela não tiver um plano de gestão bem definido. E a

mercial (AFRAC). E para dar início às ações definidas pelo acor-

boa gestão só se consegue num estabelecimento como a padaria

do em prol dos setores representados por ambas as entidades, o

com a automação comercial. Sem isso é praticamente impos-

presidente da AFRAC, Zenon Leite Neto, proferiu palestra intitu-

sível um empresário gerar o crescimento do seu negócio com

lada “A Importância da Automação Comercial para o setor de Pa-

rentabilidade”, pontua Zenon. “Sabemos que, ainda hoje, grande

nificação para uma plateia de empresários e dirigentes do ramo

parte das padarias associadas ao Sindicato não está automatiza-

da panificação no dia 13 de setembro, no auditório do Sindipan/

da. Então, essa parceria com a AFRAC é muito importante não

Aipan-SP, em São Paulo. Nela, em síntese, Zenon abordou as

só para levar esclarecimentos a esses empresários sobre a ne-

mudanças do setor da panificação e como a automação comer-

cessidade urgente de eles automatizarem a gestão de seus ne-
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gócios, como também para ficarmos sempre antenados com as

tos em geral têm problemas de legislação fiscal. Então, se o em-

tendências de softwares, de hardwares e de tudo que existe de

presário não tiver esses controles perfeitos ou adequados, ele

mais moderno em termos de automação comercial no Brasil”,

fica sujeito a ter sua empresa fechada com a aplicação de uma

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

multa. Além disso, há o problema do roubo. Se o operador de

E Antero está mais do que certo. Afinal, o que mais existe

padaria não tiver um instrumento de gestão bem equacionado,

nesse mercado são lançamentos e novidades criadas e ideali-

ele pode até pensar que está ganhando, mas está perdendo,

zadas para facilitar a vida do empresário de panificação e dos

porque os produtos estão desaparecendo. E a automação co-

operadores do food service em geral. Nessa órbita, aliás, algu-

mercial, por meio de ferramentas específicas, permite identifi-

mas comprovações são mais do que evidentes.

car e corrigir essas falhas”, afirma Zenon, da AFRAC.

Evasão de receitas, erros de pedidos e no fechamento das contas
por causa da caligrafia e dificuldade no controle da comissão dos

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

garçons. Estes, infelizmente, são problemas constantes nas pada-

Atualmente, as empresas de automação comercial têm criado

rias, bares e restaurantes que ainda utilizam as comandas de papel.

soluções diversificadas para atender a clientes do mais varia-

A automação comercial, além de evitar a fraude fiscal, também agi-

dos portes. Entre as plataformas, encontram-se até cardápio no

liza o atendimento e diminui os erros dentro e fora do balcão.

iPad, como é o caso do Pad + Colibri, criado pela Esys Colibri,

“Cada vez mais os panificadores e os varejistas de alimen-

líder no segmento de software para food service no Brasil. A
solução, lançada no final de 2010, transforma o tablet da Apple
num cardápio interativo com fotos e a possibilidade de o próprio cliente realizar o seu pedido.
Outra plataforma desenvolvida recentemente pela Esys Colibri, o Comanda Via Celular, transforma o celular do atendente em um bloco de notas, permitindo que ele anote e envie os
pedidos totalmente integrados ao sistema de gerenciamento
do estabelecimento. A nova plataforma foi desenvolvida como
alternativa para que os atendentes tenham mais tempo de interação com os clientes. De fácil utilização, a Comanda via Celular utiliza o software PKsFalcão e está disponível para dois
celulares: Nokia 2690 e Samsung GT-S5250.

Esys Colibri

“Como ele se integra ao sistema de gerenciamento do estabelecimento, a solução torna o atendimento ainda mais rápido,
pois envia automaticamente os pedidos ao bar e/ou cozinha,
eliminando a emissão das vias em papel. Em outras palavras,
não é só uma questão de economia, mas também uma decisão
sustentável e que agride menos o planeta. A partir do momento
que o restaurante é automatizado, o gasto com papel é reduzido drasticamente”, afirma Mauricio Medeiros, presidente da
Esys Colibri: cardápio
interativo e o novo
Comanda Via Celular, que
transforma o celular do
atendente em um bloco
de notas.
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Seal Tecnologia

ESL: dispositivos
digitais instalados nas
gôndolas exibem preços,
características técnicas
e margem de vendas de
cada item.

maneira bastante eloquente na medição dos resultados advin-

senvolveu os terminais de consulta assistida NCR RealPOS, sof-

dos da adoção de terminais automatizados e softwares para

tware para ponto de venda e outros periféricos. A novidade,

cadastro de pedido. A conta a seguir, feita pela Esys Colibri é

lançada no Brasil em março deste ano, é o NCR RealPOS 25, um

simples e ilustra o cotidiano dos estabelecimentos comerciais:

terminal “tudo em um”, que pode funcionar como dispositivo

um bloco com 1.000 folhas (mil) custa aproximadamente R$ 20.

de pdv ou quiosque multimídia para autoatendimento com tela

O gasto anual com comandas de uma panificadora que atua

de toque. Segundo a empresa estarão disponíveis, também, ou-

com dez atendentes em sua área de food service é de R$ 1.000

tras soluções que prometem simplificar a gestão e administra-

(mil). Um cardápio com fotos coloridas custa, em média, R$ 25

ção de linhas de check-out e auxiliar os varejistas no gerencia-

e o gasto anual com cardápios de uma panificadora com 80 car-

mento de programas de fidelidade.

dápios é de R$ 12.000 (doze). O total anual de gastos com papel
dessa padaria chega a R$13.000. Precisa explicar mais?

PLANEJAMENTO E SEGURANÇA EM FOCO
Outras ferramentas de muita utilidade na padaria são o SAP

INOVAÇÃO A SERVIÇO DA AGILIDADE

Retail e o Merchandise Assortment Planning (MAP), produto

Novas soluções tecnológicas e tendências também não param

idealizado pela brasileira Construsoftware, em parceria com a

de chegar às prateleiras e gôndolas das padarias brasileiras.

alemã SAP. Ambos têm como objetivo auxiliar o varejista no

Entre elas, uma que se destaca é a Electronic Shelf Label (ESL –

planejamento de mercadorias de acordo com o público, entre

etiqueta eletrônica de prateleira), da Seal Tecnologia. Segundo

outras funcionalidades, e garantir que não faltem os produtos

a empresa as ESL são dispositivos digitais que, instalados nas

certos para cada ponto de venda. As soluções prometem me-

gôndolas, exibem preços, promoções e características técnicas

lhorar o planejamento da compra e distribuição dos produtos,

dos produtos, além de dados gerenciais como disponibilidade

otimizando todos os processos de venda e gerando, para o con-

em estoque, facing e margem de vendas de cada item. Entre

sumidor final, redução nos preços.

outras vantagens, ela permite maior agilidade na reposição

Já a Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil criou e

de estoques e no agendamento de promoções. Outra solução

vem disseminando o padrão GS1 na identificação, codificação

da empresa é a RFID (Identificação por Rádio Frequência), que

e soluções para a cadeia de suprimentos. De acordo com a as-

permite que vários itens sejam registrados no caixa ao mesmo

sociação, o respeito ao padrão internacional GS1 de código de

tempo, garantindo agilidade nos pagamentos.

barras garante mais agilidade nas filas de check-outs do varejo,

Em parceria com a Seal Tecnologia, a NCR Corporation de-

satisfação do consumidor e gestão do supply chain na cadeia de
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Perto S/A

abastecimento. A padronização diminui o tempo de entrega e recebimento de pedidos, reposição de estoques e gôndolas, faturamento e cobrança, economia de combustível e outros benefícios.
Referência no desenvolvimento de tecnologias para bancos,
a Perto S/A aposta, agora, na linha PertoTrap para ampliar as
vendas no varejo. Ideal para padarias e lojas de conveniência, o
PertoTrap proporciona segurança e produtividade, armazenando o dinheiro em um cofre inteligente, eliminando operações

PertoTrap Básico: soluções que proporcionam
segurança e produtividade, armazenando o
dinheiro em um cofre inteligente.

de contagem e recontagem e de transporte interno de cédulas.
“O equipamento é desenvolvido com a qualidade de um cofre

retas e indiretas e para onde sopram os ventos das novidades

em aço de 12mm e as operações são protegidas com senha. O

e das oportunidades. “De forma geral, as companhias erram

PertoTrap conta automaticamente as cédulas, verifica a auten-

por não estarem constantemente olhando para fora. Ou seja,

ticidade e as armazena em um cassete lacrável, além de con-

muitas vezes decidem o que é melhor ou pior no mundo digital

trolar, auditar, proteger contra perdas e eliminar erros de con-

fazendo uso somente do gosto pessoal e das experiências pró-

tagem”, destaca Fabrício Marra, gerente comercial da empresa.

prias. Essa visão deturpada do mundo externo e de sua veloci-

No PertoTrap Básico, as transações são controladas por um

dade é que podem levar a grandes equívocos”, alerta.

terminal de operações POS. Já nos modelos Slim e Dual, por

“Por isso é muito importante que os panificadores associados

um display com painel de LCD touchscreen. Uma impressora

ao Sindipan/Aipan-SP que ainda não têm ferramentas de auto-

térmica acompanha o produto, fazendo o registro das transa-

mação comercial em suas padarias conversem com seus pares e

ções. Segundo Fabrício, o grande diferencial da Perto é a rede de

amigos nas reuniões do Sindicato e fora delas, participem de feiras

suporte e serviços em todo Brasil. “A empresa está estruturada

como a FIPAN e da AUTOCON (NE: feira promovida pela AFRAC,

para atender os clientes com agilidade e dar suporte sempre

em parceria com a IDETI), para se atualizar e fazer um apanhado

que necessário”, afirma.

do mercado sobre o que existem em termos de softwares e hardwares, e ver o que se adapta melhor para o seu caso específico”,

NADA DE PRESSA NA HORA DE ESCOLHER

convalida Zenon Leite Neto, presidente da AFRAC, acrescentando

“Nem tudo o que muda e nem tudo o que é novo é bom e deve ser

que a ordem lógica na automação comercial é primeiro conhecer

adotado de imediato. Porém nunca deve ser ignorado.” A opinião de

as ferramentas e depois adquiri-las. E ele acredita que esse não

Francisco Britto, consultor em comunicação e marketing resume bem

pode ser um processo muito rápido: “Essas coisas levam e preci-

a forma como empresas e profissionais devem tratar a tecnologia.

sam de tempo. O panificador tem que estudar bem cada solução

Como se viu há pouco nesta reportagem, a cada dia surgem

para ver aquelas que mais se identificam e se encaixam ao seu

novidades no campo da automação comercial. Só que estas po-

negócio. Só depois que ele estiver realmente convicto é que deve

dem tanto impactar fortemente os negócios quanto pouco fa-

partir para a compra”, alerta o executivo.

zer diferença para o dia a dia dos empresários. “Dessa reflexão,

Hoje, qualquer empresa, de qualquer tamanho e em qual-

o que fica de mais importante é que estar atualizado colabora

quer lugar, pode estar equipada da forma mais conveniente para

com a imagem da empresa como um todo, aumenta sua atrati-

o atendimento de suas demandas no que diz respeito à tecno-

vidade para novos talentos, bem como amplifica a competitivi-

logia. “Hardware e software de forma geral se democratizaram.

dade e a presença”, resume Britto.

Uma empresa pode ter uma parrudo ERP ou mesmo uma solução

O consultor destaca a necessidade que as empresas têm de

free baixada da internet. Mas é importante entender os proces-

analisar o cenário em que estão inseridas, acompanhar o que

sos, gargalos e, acima de tudo, aquilo que o cliente efetivamente

estão fazendo as outras empresas do setor, as concorrentes di-

dá valor”, aconselha, por sua vez, o consultor Francisco Britto.
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Geral de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo

Compra legal: o Projeto Natal Sustentável,
organizado pela Supervisão Geral de
Abastecimento da Prefeitura de São Paulo,
visa a promover a venda de árvores de
natal, tuias, diretamente entre produtor
e consumidor, proporcionando melhor
renda a quem produz, incentivando seu
trabalho e garantindo a permanência
do agricultor nas áreas de mananciais,
produzindo, assim, água para esta cidade.
Saiba como adquirir suas árvores por meio
dele no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/abastecimento/.

COMO FAZER UM
NATAL SUSTENTÁVEL
O fim de ano é uma época geralmente cheia de gastos. Mas, com pequenas
atitudes, é possível evitar o desperdício.

N

ão precisa deixar de dar presentes ao seu filho,

•

Restrinja as luzes à árvore de Natal, e dê preferência para

nem de preparar uma festa gostosa. Mas é possível,

lâmpadas de baixo consumo. Não esqueça, também, de apa-

sim, minimizar alguns gastos, evitar o desperdício

gá-las antes de dormir. Os outros ambientes podem ganhar

e, ainda, preservar o meio ambiente. Veja algumas dicas que

uma iluminação com velas ecológicas feitas com ceras vege-

preparamos para ajudá-lo nessa tarefa.

tais derivadas de palma, girassol, soja e arroz (alternativa à
parafina, derivada do petróleo).

DECORAÇÃO
• Escolha uma árvore

•

Outra opção é confeccionar os próprios enfeites, com car-

com raiz para replantar. Assim, você

tões antigos e materiais naturais (ráfia, palha, retalhos, te-

vai utilizá-la novamente no próximo ano. Outra opção é fazer

cido, pedaços de lã). Fotos de árvores nacionais e animais

a sua própria árvore, utilizando garrafas, embalagens, tampi-

podem servir de belos ornamentos para a sua árvore.

nhas, latas de alumínio, entre outras.

• Evite as árvores artificiais, que geralmente são feitas à base
de plástico ou vinil, derivados do petróleo. Geralmente, elas

• Enfeite a casa com potes de flores e plantas, que além de não
prejudicarem a camada de ozônio, podem ser replantadas.

•

Coloque frutas tropicais e secas, castanhas-do-pará e de

contêm chumbo, o que significa um gasto significativo de

caju em potes de vidro transparentes, e decore a sua mesa e

energia na sua produção e um potencial foco de poluição.

a sala de jantar. São “enfeites”, mas podem ser consumidos

•

Reaproveite os enfeites de Natal antigos e, na compra de

novos, prefira os artesanais ou feitos de materiais reciclá-

como sobremesa no fim da ceia.

veis. Valorize uma cooperativa de artesanato, adquirindo um

CARDÁPIO
• Para uma ceia

presépio artesanal, com peças de cerâmica, madeira, tecido,

cardápio vegetariano. Evite comer e beber em excesso.

fibras etc. Chame seu filho para ajudar nessa tarefa - con-

•

de Natal consciente, dê preferência a um

As famílias brasileiras desperdiçam, em média, de 20% a

forme as crianças crescem, cada enfeite traz lembranças das

30% dos alimentos que compram. Para evitar desperdícios,

comemorações que passaram juntos.

planeje antes e compre apenas os alimentos que for usar.
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Seja consciente: lembra
da decoração do Natal
passado? Aproveite
para reutilizá-la! Além
disso, você também pode
improvisar enfeites com
PET, revistas velhas e CDs,
entre outros materiais.
maior na emissão de CO2. De preferência, combine com amigos ou familiares de irem às compras no mesmo carro.

• Escolha produtos de empresas social e ambientalmente responsáveis ou de comércio justo. Com isso, você apóia a geração de renStockFree

da em comunidades e respeita a diversidade regional brasileira.

•

Para presentear crianças e adultos, use a imaginação e dê

presentes alternativos. Faça você mesmo alguns de seus presentes ou compre produtos artesanais, feitos por comunidades,

•

Prepare as refeições com produtos orgânicos (sem agrotó-

cooperativas ou entidades do terceiro setor. Se possível, opte

xicos) e cultivados na sua região - que são mais saborosos,

por objetos feitos de materiais reciclados. Diminua também a

nutritivos e saudáveis. De quebra, você ainda ajuda os pe-

utilização de embalagens, preferindo as que possam ser reutili-

quenos agricultores, reduz custos de transporte e o desper-

zadas. Reflita também sobre a real necessidade de dar presen-

dício. Procure reaproveitar as sobras, usando, por exemplo,

tes materiais. Numa época em que o tempo é um dos bens mais

a carne assada ou o que restou da bacalhoada para preparar

preciosos, aproveite para dedicá-lo a quem você mais gosta.

bolinhos. Frutas maduras demais podem virar compotas, ge-

• Alternativas interessantes para presentear são vasos de plan-

léias e recheios para bolo.

tas, biscoitos, docinhos, um bolo caseiro. Para as crianças, evite

•

Junte todo o óleo de cozinha utilizado na preparação dos

alimentos. Depois de frio, coloque esse óleo em uma garrafa

brinquedos movidos a pilhas, pois estas poluem o ambiente.

•

Reserve um pouco de tempo para ensinar aos filhos a dis-

PET e leve para reciclagem. Se jogá-lo no ralo, você contribui

tinguir o que é realmente importante do que é supérfluo. É

para a poluição dos rios.

importante estreitar laços e estabelecer um diálogo a fim de

• Escolha pratos e copos de porcelana e vidro, além de guardanapos de pano, que podem ser lavados e reutilizados. Evite

promover o consumo consciente. Só assim as crianças podem
ter, em casa, um parâmetro de comportamento confiável.

os descartáveis, que viram lixo.
pouco de detergente biodegradável ao lado da pia. Coloque copos em

EMBALAGENS
• Na hora das compras, evite as sacolas plásticas, que são fei-

uma bacia, talheres em outra. Será muito mais rápido e fácil lavá-los.

tas com resina sintética, (originada do petróleo) - material que

• Separe para a coleta seletiva os materiais recicláveis, como

leva muito tempo para se decompor na natureza. Se necessá-

garrafas PET e latas de alumínio.

rio, acondicione suas compras em caixas grandes de papelão.

PRESENTES
• Controle o impulso

feitos com retalhos e caixas com tampas são pacotes que,

•

Economize água e trabalho deixando bacias cheias de água e um

• Fique atento ao excesso de embalagens de presentes. Sacos
consumista. Planeje suas compras e

estabeleça um limite de gastos. Faça listas de presentes, en-

depois, podem ganhar outra finalidade. Apenas um laço de
fita colorida envolvendo o presente pode substituir o papel.

•

feites e alimentos.

• Reflita bem antes de comprar a prazo. Se necessário, verifique
a taxa de juros e analise as prestações. Caso você pague à vista,
tente negociar um desconto no preço. Faça uma reserva no seu
orçamento para os gastos que possam ocorrer no início de ano.

• Brinque de “amigo-oculto ou secreto”, que fortalece a idéia
de qualidade, em vez de quantidade.

Para as crianças, uma boa idéia é colocar todos os produ-

tos, etiquetados com o nome do presenteado, em uma grande caixa de papelão fechada com uma fita.

• Quando for usar papel de embrulho, prefira os artesanais e
feitos com material reciclado.

• Reúna sua família para arrecadar roupas, acessórios, sapatos e alimentos, e doe para instituições de crianças carentes.

• Faça as compras no comércio local, perto de casa ou do trabalho, onde é possível ir a pé. Produtos de lugares distantes,
além de muitas idas aos shoppings, provocam um impacto
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Fonte: ISABELA ANTUNES JOFFE, sócia da rede Mundo Verde; HELOÍSA
TORRES DE MELLO, gerente de Operações do Instituto Akatu.

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

MELHORANDO E APERFEIÇOANDO SEMPRE
Casas inauguradas e reformadas estão perfeitamente aptas a responder com profissionalismo aos novos tempos da panificação.
Fotos: Cláudio Lira

EMPÓRIO BELAS ARTES

O FOCO, GERANDO MARAVILHAS
Quando lhe perguntam sobre a razão de seu sucesso, o empresário
da panificação Adalberto Camelo responde sem pestanejar: “Manter
o foco, sempre!” E vai manter o foco assim desde lá longe! Mais precisamente desde quando ele resolveu deixar sua cidade natal, Monteiro, na Paraíba, para arriscar a sorte na capital paulista, ainda no
início da década de 1990. Seu primeiro emprego na área foi na Santa
Marcelina, na Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes. Depois, passou
pela Romana, da Av. Giovanni Gronchi e pela Funchalense, no Capão
Redondo. Com muito esforço e dedicação, economizando dinheiro
e sempre atento às oportunidades, comprou esta última em 2005 e,
pouco tempo depois, a Belas Artes, na entrada de Embu das Artes.
Mas o que talvez tenha sido a cartada de mestre na carreira de
empresário de Adalberto tenha sido a inauguração do Empório Belas
Artes, no dia 2 de agosto de 2011, em sociedade com seu primo Renato. Vários fatores contribuem para essa premissa. Em primeiro lugar,
a super padaria co 1.370m2, na qual trabalham atualmente 60 funcionários, fica estrategicamente localizada bem na saída de Embu das
Artes, na Av. Jorge de Souza, passagem obrigatória para os milhares
de turistas que, após fazer uma agradável visita à tradicional feira de
artesanato da cidade, optam pela Rodovia Regis Bittencourt para voltar para a capital paulista. Daí, a parada para o cafezinho, comprar pão
ou mesmo fazer uma refeição rápida é quase obrigatória. Em segundo
lugar, porque o Empório Belas Artes já está plantado bem diante da
enorme área onde já começa a ser construída a Rodoviária de Embu
das Artes, que vai atender não só ao município, como também a um
grande número de cidades no entorno. Melhor fluxo, impossível!
“Por tudo isso – e por ser um empório – nossa oferta de produtos e
serviços é bem ampla. Além dos itens panificados e de confeitaria, temos café da manhã, almoço, lanches, choperia, adega e, nos finais de
semana, café da manhã com serviço de bufê”, enumera Adalberto. Os
cafés gourmet da sofisticada marca Octavio, aliás, é uma das especialidades da casa, servido num mezzanino ricamente aparelhado, assim
como o restante das instalações do Empório Belas Artes. O bom gosto
na escolha das cores, dos elementos decorativos e funcionais “transpira” e é perceptível em cada detalhe. Tudo para bem servir e agradar
os clientes, que, para seu conforto, contam até com uma ampla área
externa com espaço para fumantes proporcionado por uma cobertura
escamoteável, acionada por comando eletrônico.

Empório Belas Artes: amplo espaço,
riqueza nos detalhes e funcionalidade
na super padaria de Adalberto (dir.) e
de seu primo Renato.
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SJ Pães e Doces: layout moderno e espaço
muito bem aproveitado para vender
produtos e atender ao público com um
food service de primeira qualidade.

SJ PÃES E DOCES

COM A PADARIA NO DNA
Quem diz que o negócio de padaria está no sangue, está certo. O
mais curioso é que nem sempre os empreendedores que, hoje, fazem
sucesso no negócio, se dão conta de imediato que o gosto pelo nobre trabalho com a panificação está, sim, de verdade gravado no seu
próprio DNA. É o caso, por exemplo, de Tatiane Barbosa da Silva, que
entrou no negócio de panificação mais com uma proposta de ser uma
investidora, mas logo acabou se apaixonando pela padaria. “O desejo
de ser panificadora veio do fato de eu ter sido sócia de uma padaria
e, incentivada por esse meu sócio, depois de atuar durante seis anos
nesta primeira, resolvi abrir a SJ Pães e Doces com a filha dele”, afirma
Tatiane, referindo-se a Gisele Cristina Pereira, sua atual sócia no empreendimento, inaugurado no dia 10 de setembro.
A escolha do local para instalar a SJ Pães e Doces, na Av. Itaberaba, 3.808, na Freguesia do Ó, veio depois de um minucioso estudo
de viabilidade, na qual a dupla de sócias considerou diversos aspectos, como a movimentação da avenida e da região para montar um
ponto de venda, o perfil dos clientes, a oferta de produtos e o dimensionamento da equipe. Não faltou, é claro, a padronização do layout
do estabelecimento, pois o objetivo era fazer conviver em espaços do
mesmo imóvel, uma área de vendas e um espaço para food service.
“Usei muito de minha experiência, adquirida na padaria que eu
trabalhava antes, para formatar a proposta da nova SJ. Foram muitos detalhes a serem considerados, uma vez que percebemos que
teríamos que atender a um público misto, formado por moradores e
também por pessoas que trabalham nas redondezas”, explica Tatiane,
que fez questão de contratar os serviços da arquiteta da Refrigeração
São Luís para ajudá-la e à sócia no projeto e no desenvolvimento das
soluções exclusivas e personalizadas de layout, acabamentos e decorações, bem como na aplicação de modelos e tecnologias que permitem o melhor aproveitamento dos equipamentos.
O resultado foi a abertura de uma bem montada padaria de porte
médio, na qual trabalham 19 colaboradores todos os dias, das 6h00 às
23h00. Na oferta de produtos e serviços, estão o café da manhã, almoço e lanches, com destaque para os pães cozidos em forno a lenha e
os deliciosos bolos de tabuleiro. Mas, Tatiane e Gisele querem mais.
Tanto que já se associaram ao Sindipan/Aipan/IDPC-SP e se preparam
para mandar a primeira turma de seus funcionários para participar de
cursos nas entidades.

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSA DE SARON

BONS NEGÓCIOS DE FAMÍLIA
Reformas nunca foram um “bicho de sete cabeças” para os membros da família Rocha. Desde que vieram de Vitória da Conquista, na
Bahia, para São Paulo, todos eles estão acostumados a trabalhar muito e
a saber, exatamente, qual é o momento certo de dar uma turbinada na
proposta de seus negócios, a fim de melhorar a receptividade aos clientes e, é claro, aumentar o faturamento. Dessa forma, a família concluiu,
há cerca de dois meses, a reforma da Panificadora e Confeitaria Rosa de
Saron, instalada na Rua Gipara, 240, no Jardim Curuçá, em São Miguel
Paulista. É a terceira desde que adquiriu a casa, há 12 anos.
“Quando compramos o lugar, ele não era mais do que um boteco, que resolvemos ampliar para montar uma padaria, por meio
de uma pequena reforma. Mais tarde, fizemos mais uma e, agora,
concluímos uma grande reforma, para adequar e modernizar os
espaços, criando uma panificadora com aproximadamente 300 m2
de área”, conta Paulo Rocha, proprietário da Rosa de Saron, juntamente com sua mãe, que comanda a cozinha, seu pai, que cuida da
distribuição dos boletos, e de dois irmãos, que dividem a gerência,
e mais dois, que atuam como supervisores do estabelecimento, no
qual trabalham cerca de 30 funcionários.
Atendendo a um público misto, a padaria tem como seu carro-chefe,
além do pão francês, os deliciosos pãezinhos de queijo, a coxinha diferenciada, a torta salgada e frango assado, todos preparados com receitas
especiais da família. Para preparar os itens panificados, os Rocha optam
por produtos e receitas tradicionais, sem uso de pré-misturas, que é, para
eles, uma forma de manter a fabricação artesanal, tão apreciada por seus
clientes. Além disso, a casa também tem um pequeno mercado e oferece
serviços de restaurante, pizzaria e café da manhã à la carte, com uma
grande quantidade e diversidade de frutas da estação.
Paulo faz questão de afirmar que as reformas têm uma capacidade fantástica de revitalizar não só a estrutura do ponto de venda,
como também o ânimo dos proprietários das padarias e, ainda, a
disposição dos clientes em frequentá-la. E usa como exemplo o caso
recente da Rosa de Saron, que, reinaugurada há apenas dois meses,
já vê seu público aumentar em larga escala, com a inclusão de novos
consumidores. “Para nós, é um orgulho ver nossa padaria crescer, ficar mais bonita e bem equipada. E, para os clientes, entrar numa casa
reformada, com tudo novo, não deixa de ser uma satisfação e uma
experiência muito agradável”, finaliza o empresário com um sorriso.

Rosa de Saron: a reforma revitalizou
não só a estrutura funcionamento da
casa, como também vem atraindo um
grande número de novos clientes.

Bar Cascatinha Panificadora: a casa
recém-reformada de Licínio (esq.) e Luís
(dir.) está em sintonia com as melhorias
do Projeto Viva o Centro.

BAR CASCATINHA PANIFICADORA

PREPARADÍSSIMOS PARA O FUTURO
Quem entra pela porta do Bar Cascatinha Panificadora, localizado na Rua General Couto de Magalhães, 172, no Centro da capital
paulista, é “recepcionado” por um ambiente extremamente agradável, com cores neutras, nas paredes do qual sobressaem grandes painéis fotográficos com cenas noturnas de pontos icônicos e
bastante conhecidos da cidade, como o Mercado Municipal e o Vale
do Anhangabaú. A casa, que vive sempre lotada – até pelo fato de
ficar muito perto do Poupa Tempo – é bem antiga: abriu em 1953,
ainda no tempo da “São Paulo da Garoa”. Só nas mãos dos atuais
proprietários Manoel Gomes Torres, seu irmão, Luís Gomes Torres
e o amigo Licínio Pereira, está há mais de 40 anos. Nesse período,
passou por várias reformas, a última concluída agora há pouco, no
dia 8 de agosto, num processo que levou 11 meses contratação de
um escritório de arquitetura, aprovação do projeto e obras.
“Mas valeu a pena. Aproveitamos que o estacionamento ao lado
fechou e ampliamos o espaço da padaria, com a construção de um novo
restaurante, no qual servimos almoço à la carte e café da manhã com
bufê todos os dias das 6h99 as 10h30. Além disso, temos pizza no balcão
a tarde inteira e servimos jantar”, explica Manoel, que também diz que
o carro-chefe do Cascatinha é a panificação e confeitaria, muito procurados porque a região é carente de estabelecimentos com esse perfil.
Aliás, a reforma da padaria não poderia acontecer em momento
mais propício, porque aquela região do Centro de São Paulo está passando por um acelerado processo de revitalização, graças ao Projeto
Viva o Centro, que está até viabilizando a construção de uma unidade da FATEC bem ao lado da casa, que deverá ser inaugurada já no
ano que vem. O local, segundo Manoel, também tem bastante segurança, uma vez que no entorno da padaria existem vários postos de
policiamento, como delegacia, batalhão da Policia Militar e o DEIC.
Um dos motivos de orgulho dos proprietários do Bar Cascatinha
Panificadora é o fato de que seus filhos já começaram a trabalhar
ali, como é o caso da filha de Manoel, formada em Nutrição, que,
entre muitas outras coisas, orienta os 32 funcionários da casa sobre
as Boas Práticas de Fabricação e Serviços e cuida da formatação, renovação e balanceamento do cardápio. “E, a partir de agora, nesses
novos tempos do nosso negócio, vamos aproveitar também para
utilizar muito mais dos cursos e serviços oferecidos pelo Sindipan/
Aipan/IDPC-SP”, garante o simpaticíssimo Manoel.
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GOURMET/IDPC

MONTE JÁ O SEU CARDÁPIO DE NATAL!
O Natal nem parece estar tão perto. Mas, na verdade, está. Portanto, vá se preparando para uma das datas
mais importantes do ano experimentando receitas novas para incluir no cardápio de sua padaria, surpreender
seus clientes e, é claro, lucrar bastante!

BOLO NOEL
RENDIMENTO: 1 unidade com 1.450g.
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Picar em pedaços pequenos a cereja, o damasco, o abacaxi e a ameixa. Misturar ao restante das frutas.
• Separar 35g do conhaque e reservar para umedecer o bolo. Misturar o restante com o Cointreau.
• Colocar o Cointreau restante e o conhaque nas frutas e deixar descansar por 3 horas.
• Bater a manteiga e o açúcar com um globo até obter um creme leve e fofo.
• Adicionar os ovos um a um, batendo bem após cada adição.
• Retirar da batedeira e misturar manualmente as frutas embebidas, as especiarias
e as raspas no creme de manteiga.
• Incorporar por último a farinha até obter uma massa lisa e pesada.
• Despejar em uma assadeira com furo central untada e enfarinhada.
• Decorar com cerejas e castanhas na superfície.
• Assar a 180ºC coberto com papel manteiga por 1 hora e meia.
• Despejar as 35g de Cointreau reservado sobre o bolo ainda quente.
• Esperar esfriar para desenformar.
• Finalizar com geleia de brilho ou açúcar de confeiteiro polvilhado.

Farinha de trigo
Uvas passas brancas
Uvas passas escuras
Damasco seco
Cereja em calda
Abacaxi desidratado
Frutas cristalizadas
Ameixa seca
Conhaque
Cointreau
Laranja cristalizada
Raspas limão siciliano
Gengibre ralado
Canela em pó
Cravo em pó
Manteiga sem sal
Açúcar mascavo
Ovos
Total
DECORAÇÃO
Amêndoas sem pele
Cerejas inteiras
Percentual baseado
em farinha de trigo

Porcent. (%

Quant. (g)

100
80
66,6
80
80
50
50
33,3
53,3
30
20
6,6
8
8
5,3
83,3
66,6
66,6

150
120
100
120
120
75
75
50
80
45
30
10
12
12
8
125
100
100
1.332g

100
80

100
80
Peso Total: 1.512g

Informação Nutricional (Porção de 120g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 360kcal = 1.512kJ
Carboidratos 56,4g
Proteínas 5,1g
Gorduras Totais 14g
Gorduras saturadas 6g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 3,4
Sódio 28,2mg

%VD(*)
18%
19%
7%
25%
27%
VD não
estabelecido
14%
1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

30

:::

IP&C 778

:::

Out/Nov 2011

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

GOURMET/IDPC

PÃO DE COCO COM
CASTANHA DO PARÁ
RENDIMENTO: 10 unidades com 340g cada.
ESPONJA
Ingredientes

Porcent. (% Quant. (g)

20
Farinha de trigo especial
Fermento biológico
2
instantâneo seco
12
Água
Percentual baseado no
total de farinha de trigo (2.000g)

400
40
240
Peso Total: 680g

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
• Pesar todos os ingredientes da esponja.
• Misturar todos os ingredientes da esponja e deixar sob fermentação por
aproximadamente 120 minutos a 26ºC ou até a esponja dobrar de volume.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
• Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
• Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com exceção da água.
• Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
• Adicionar a água aos poucos.
• Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por 20 minutos velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
• Dividir a massa em partes com 370g cada.
• Bolear.
• Deixar descansar por 30 minutos.
• Modelar.
• Fermentação final de aproximadamente 90 minutos em câmara de fermentação controlada a
32ºC e umidade de 85%.
• Assar com vapor em forno de lastro a temperatura de 220ºC, por aproximadamente 20 minutos.
Após este tempo, o forneamento deverá ser de mais 4 minutos sem vapor para secar o pão.

Porcent. (% Quant. (g)

50
1.000
Farinha de trigo especial
600
30
Farinha de trigo integral
6
120
Açúcar refinado
100
5
Mel
40
2
Sal
100
5
Leite em pó
200
10
Leite de coco
100
5
Ovos
10
Melhorador
0,5
5
100
Coco fresco ralado grosso
100
Castanha do pará picada
5
40
800
Água
Percentual baseado em farinha de trigo Peso Total: 3.270g
Peso Bruto da Massa: 3.950g

Informação Nutricional (Porção de 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 90kcal = 378kJ
Carboidratos 15,9g
Proteínas 2,7g
Gorduras Totais 1,9g
Gorduras saturadas 1g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 1,3g
Sódio 143mg

%VD(*)
5%
5%
4%
3%
5%
VD não
estabelecido
5%
6%

(*)% Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

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

CHOCOTONE
INTEGRAL
DE GRANOLA
RENDIMENTO: 5 unidades com 500g cada.
ESPONJA
Ingredientes
Farinha de trigo especial
Água
Fermento natural
Fermento biológico
seco instantâneo
Percentual baseado no
total de farinha de trigo

Porcent. (% Quant. (g)
400
±280
200
15

40
±20 a ±28
20
1,5

Peso Total: 895g

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
• Pesar todos os ingredientes da esponja.
• Misturar todos os ingredientes da esponja e deixar sob fermentação por
aproximadamente 120 minutos à 26ºC, ou até a esponja dobrar de volume.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
• Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
• Colocar no congelador o chocolate, a uva passa e a granola.
• Misturar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com exceção da água, gemas,
chocolate, uva passa e a granola.
• Misturar por 4 minutos na velocidade lenta (1).
• Adicionar a água e as gemas.
• Misturar por 4 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por 15 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
• Adicionar o chocolate, uva passa e a granola.
• Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
• Deixar descansar por 60 minutos.
• Dividir a massa em partes com 550g cada.
• Bolear.
• Deixar descansar por 30 minutos.
• Bolear novamente.
• Colocar em formas para panetone.
• Fermentação final de aproximadamente 240 minutos em câmara de fermentação
controlada a 32ºC e umidade de 80%
• Deixar na temperatura ambiente por 15 a 20 minutos.
• Fazer o corte em cruz.
• Assar, sem vapor, em forno turbo a temperatura de 160ºC por aproximadamente 35 minutos.

Porcent. (% Quant. (g)
350
35
250
25

Farinha de trigo especial
Farinha de trigo
integral orgânica
23
Açúcar mascavo
30
Granola
20
Margarina uso geral
20
Gemas
25
Água
30
Chocolate em gotas
10
Uva passa
5
Leite em pó
3
Glucose
Sal
1
2,5
Lecitina de soja
1
Melhorador
0,1
Emulsificante
Percentual baseado em farinha de trigo
Peso Bruto da Massa: 3.201g

230
300
200
200
250
300
100
50
30
10
25
10
1
Peso Total: 2.306g

Informação Nutricional (Porção de 70g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 268kcal = 1.126kJ
Carboidratos 38,8g
Proteínas 5,6g
Gorduras Totais 11,1g
Gorduras saturadas 3,3g
Gorduras trans 1,1g
Fibra alimentar 3,1g
Sódio 132mg
32
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%VD(*)
13%
13%
7%
20%
15%
VD não
estabelecido
12%
6%
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(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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TORRONE
RENDIMENTO: 50 unidades com 20g cada.
TORRONE
Ingredientes

Porcent. (%

CALDA 1
Açúcar refinado
Glucose
Água
CALDA 2
Açúcar refinado
Glucose
Água
MASSA
Amêndoas inteiras com
casca e torradas
Pistache sem casca torrados
Avelã torrada e descascada
Clara in natura
Açúcar refinado
Essência de baunilha
Folha papel de arroz

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Quant. (g)

100
100
42,8

140
140
60

100
100
38,4

260
260
100

100

250

40
40
30,4
9,6
2

100
100
76
24
5
2 unidades

Peso Total: 1.515g

• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Colocar os ingredientes da Calda 2 em uma panela e levar ao fogo.
• Colocar os ingredientes da Calda 1 em uma panela e levar ao fogo quando a Calda 2 estiver a
115º C. É preciso que as duas caldas estejam prontas ao mesmo tempo.
• Bater as claras em ponto de neve firme e adicionar o açúcar.
• Retirar do fogo a Calda 1 quando estiver a 125ºC e despejar lentamente sobre as claras
batendo em velocidade baixa, com globo.
• Despejar logo em seguida a Calda 2 (que deve estar a 145ºC) sobre o merengue, ainda
batendo em velocidade baixa.
• Adicionar as castanhas e a baunilha e misturar com a raquete até ficar homogêneo.
• Transferir a massa ainda quente para um silpat e espalhar com as mãos levemente
umedecidas em água gelada nivelando em um retângulo com 30cmx21cm.
• Deixar esfriar completamente e aderir uma folha de papel de arroz sobre cada lado da placa.
• Cortar com uma faca umedecida no tamanho desejado.

Informação Nutricional (Porção de 20g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 100kcal = 420kJ
Carboidratos 13,9g
Proteínas 1,8g
Gorduras Totais 4,8g
Gorduras saturadas 0,5g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 0,7g
Sódio 14,6mg

%VD(*)
5%
5%
2%
9%
2%
VD não
estabelecido
3%
1%

(*)% Valores Diários de referência
com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC - Equipe Técnica do IDPC:
Rodrigo Sant’Anna Lopes Chaluppe – Gerente Técnico Executivo
/ Engenheiro de Alimentos; Alessandra Pagiato – Nutricionista;
Fabiano Duarte, José de Oliveira, Ricardo Aranda e Rodrigo Torres
– Demonstradores Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

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

O FANTASMA DO DESPERDÍCIO
Por Paulo Sciamarelli/Equipe Técnica do IDPC*

É realmente curioso como depois de pesquisadas e devidamente avaliadas, as causas
desse “fantasma” chamado desperdício – que nos faz perder muito dinheiro – muitas vezes
nos passam despercebidas. Senão, vejamos os resultados de algumas despretensiosas
análises que realizamos aqui em nossos laboratórios do IDPC, e nas nossas instalações
industriais, com relação a esse assunto.
amos inicialmente focar uma situação rotineira, que

V

Portanto, nossa insignificante e ignorada “gotinha” de água,

diariamente ocorre tanto em nossos lares quanto nos

nos custou a bagatela de R$ 192,16 por ano. Que tal: já parou

nossos negócios, que é uma torneira de pia de lavató-

para pensar nisso? E se existir mais de uma torneira com este

rio, copa, ou de um tanque de lavagem mal fechadas, ou que

problema? Digamos duas ou três em todo o prédio? E o mesmo

estejam com algum pequeno defeito no “courinho” ou no “anel

se aplica aos vasos sanitários.

de vedação” de borracha da torneira. Esta pinga uma gotinha
de água, continuamente. Ninguém presta atenção, porque se

O HÁBITO QUE FAZ O DESPERDÍCIO

trata tão somente de uma pequena gota de água, portanto isso

Seguindo esse mesmo raciocínio – e como nosso universo de

passa despercebido pela grande maioria das pessoas.

trabalho é o das padarias brasileiras –, vamos pensar um pouco

Pois bem, vamos aos fatos. Uma gotinha de água, indepen-

sobre o que acontecia na parte de produção desses estabele-

dentemente do tamanho da peça de torneira, será sempre uma

cimentos, principalmente nas padarias de São Paulo-Capital,

gotinha, que contem a cada pingo 0,5ml de líquido tão somen-

onde quase não são utilizadas as divisoras volumétricas, mas,

te. Se esta mesma gota se formar a cada 1,6 segundos, teremos

sim, até hoje, habitualmente a “embira” de massa, cortada com

um total de 18,75ml por minuto. Ou seja, em uma única hora

as mãos pelo padeiro no momento de modelar as peças de pão.

de gotejamento, teremos uma quantidade de 1.125ml por hora,

Esse hábito dos profissionais mais antigos, e que rejeitam as di-

o que é equivalente a 1,125 litros por hora, ou ainda 27 litros

visoras, não fazia “o monge”, fazia o “desperdício” fatalmente.

de água por dia. Ainda nos parece pouco, mas ao final de um

Lembram-se? A fiscalização chegava, coletava dez unidades de

mês de gotejamento ignorado, teremos um total de 810 litros

pão francês e os pesava, com uma tolerância, naquela época,

de água desperdiçada, quase duas caixas d’água de 500 litros

de mais 2% para cima ou para abaixo dos 500g, e ocorriam en-

cada, jogadas fora e sem qualquer utilidade. E se continuarmos

tão as multas para os infratores.

ignorando esse gotejamento dessa torneira, teremos um des-

Atualmente, por exigência de lei, o pão francês é vendido

perdício anual de 9.720 litros de água, ou seja, 9,72 m3 de água

em todo o País por quilo, o que veio colaborar fortemente para

ao custo médio, incluindo impostos de R$ 19,77 por m3. (Base:

reduzir esse antigo desperdício de massa e de produto final.

Consumo residencial de São Paulo – SABESP).

E, consequentemente, a dor de cabeça. Entretanto, sem o uso
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da divisora, ainda hoje se mantém o pão fora de padronização
de tamanho, algo que as lanchonetes e bares que preparam os
sanduíches, reclamam muito, pois o consumidor final termina
reclamando de muito ou pouco recheio nele.
Esse é um problema também para os restaurantes que servem pão nas mesas de refeições, pois estão fora do padrão de
tamanho, embora o mais indicado, nesse caso, é o pãozinho
tipo francês de 25g, mais delicado, com menor volume e menor
formação de casca e miolo que não se esparramam pela mesa.
Infelizmente, e contrariando a lei, algumas poucas padarias no
País ainda vendem o pãozinho por unidade. Acreditam? Pois
elas ainda existem.

FATIAS DE PREJUÍZO
Outro fato referente ao desperdício – e que nos chama bastante
a atenção –, envolvendo também máquinas e equipamentos,
acontece no setor de frios e embutidos das padarias. Em recente e breve pesquisa que realizamos em algumas panificadoras
da capital de São Paulo de pequeno, médio e grande porte, vimos que, na média, as padarias processam por mês cerca de
4.000kg desses produtos, entre queijos, mussarelas, salames,
presunto, mortadela, peito de peru e outros tipos de embutidos.

Controle racional: o investimento na
compra de uma fatiadora moderna pode
reduzir em até 3% o desperdício de frios,
o que paga a nova máquina em apenas
dois ou três meses.

O valor médio de custo desses itens é de aproximadamente R$
14,00/R$ 15,00 por quilo. Então vejamos o que nos mostraram
as pesquisas e os nossos “ensaios” práticos, sobre esse tema.

sos tipos, concluímos, portanto, que o desperdício mensal des-

Existem atualmente no mercado, vários tipos de máquinas

ses produtos é de aproximadamente 240kg (6%) entre pontas

fatiadoras, desde os modelos mais antigos e tradicionais, que

de frios, fatias defeituosas, sobras etc. Estamos falando de um

embora funcionem, cumprindo sua missão que é fatiar, o fa-

desperdício de R$ 3.360,00 mensais, ao preço de custo médio de

zem de forma ainda precária, exigindo constantes afiações das

R$ 14,00 por quilo desses produtos. É demais, concorda?

lâminas. Quando estão em operação, essas máquinas antigas,

É certo que pontas de peças de frios, podem ser perfeita-

repetimos, embora eficientes, provocam um significativo des-

mente aproveitadas na área de produção, com fabricação de

perdício dos produtos que estão sendo processados.

pães recheados, ou até pães com recheios mistos de frios, os

Verificamos que em uma operação normal, elas formam

quais são comercializados com certo valor agregado pelas pa-

um desperdício de até 6% nas peças que estão sendo fatiadas,

nificadoras. Mas esses pães recheados raramente alcançam por

ou melhor, segundo nosso levantamento, se, na média, uma

quilo comercializado o preço médio de custo das peças de frios,

panificadora processa mensalmente 4.000kg de frios de diver-

que é de aproximadamente de R$ 14,00/R$ 15,00 por quilo, con-
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arrumam e ordenam as fatias da forma que o operador desejar,
economizando tempo e mão de obra.
Esses equipamentos de última geração custam mais caro
do que as tradicionais existentes, pois são todas construídas
em aço inoxidável. Elas efetuam a própria auto-afiação das lâminas, evitando a necessidade de se contratar – como verificado em algumas casas – um afiador, que vem periodicamente
à padaria, para efetuar somente esse serviço, que é também
cobrado, é claro.
A principio mais caras para aquisição, essas máquinas acabam, no final das contas – e ao longo de um prazo médio – se
auto-financiando, pois reduzem o desperdício das peças processadas em até mais de 50%, chegando, inclusive, a reduzir o
montante em desperdício em até dois terços, quando comparado às maquinas tradicionais.
Portanto, aplicando-se o mesmo raciocínio acima, se numa
operação de na média mensal de 4.000kg de processamento reduzirmos o desperdício de 6% para 3%, conforme pesquisado e
apurado (120kg / mês a R$ 14,00 por Kg), obteremos um valor
Cláudio Lira

aproximado de R$ 1.680,00 em vez dos R$ 3.360,00 acima registrados quando operamos e comparamos com uma máquina
tradicional.
Concluindo, se a simples redução desse desperdício pesquisado resulta numa economia mensal de R$ 1.680,00, afora as
forme por nós apurado. Isso, além de termos de computar aqui

demais vantagens obtidas, e por mais caro que seja o investi-

os valores das demais matérias- primas e os da energia, mão de

mento inicial, este se diluirá em dois ou três meses de operação

obra, aluguel, despesas diretas e indiretas, depreciações, emba-

do novo equipamento.

lagens e as demais despesas de comercialização.

Existem ainda outros “fantasmas” de desperdícios numa
padaria ou confeitaria, nem sempre notados, e identificados.

INVESTIMENTOS EM ECONOMIA

Mas esse é um assunto, que voltaremos a abordar num futuro

Atualmente existem no mercado, máquinas fatiadoras de úl-

próximo.

tima geração, com controles eletrônicos, em que o operador
registra uma determinada espessura desejada para a fatia do
produto, fazendo com que a máquina corte, do inicio ao final
da peça, fatias exatamente com a mesma espessura. Existem,

*PAULO ROBERTO O. SCIAMARELLI
Fundipan/IDPC.

é diretor executivo da

ainda, modelos mais sofisticados, que além de fatiar as peças,
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PÃO / TENDÊNCIAS

Tendência dominante na
Europa: quase dois em cada
três consumidores já estão
preferindo pães feitos a partir
de grãos integrais ao pão
branco por lá.

PÃES INTEGRAIS E ON-THE-GO
Pesquisa revela que os consumidores, não importa onde morem, concordam que frescor e palatabilidade
são as qualidades mais importantes do pão de cada dia.

U

ma nova pesquisa realizada lança luz sobre os hábi-

the-go”, porque são consumidas fora de casa, durante os deslo-

tos de consumo internacional pão e as principais ten-

camentos entre a casa e o trabalho, entre o trabalho e a escola,

dências no momento. A “seta” aponta para produtos

por exemplo – como duas das principais.

integrais e para as refeições rápidas – também chamadas “on-

38

:::

IP&C 778

:::

Out/Nov 2011

PÃO / TENDÊNCIAS

Intitulado “Bread Barometer Survey” (algo como Pesquisa Barômetro do Pão), o estudo mapeia hábitos e atitudes do

PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR:
A SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

consumidor ao comprar pão em vários países europeus. A pes-

A pesquisa encomendada pela Lantmännen Unibake mostra que

quisa revela que os consumidores, não importa onde morem,

um número cada vez maior e significativo de consumidores anda

concordam que frescor e palatabilidade são as qualidades mais

preferindo pães feitos a partir de grãos integrais ao pão branco.

importantes do pão de cada dia.

Em média, quase dois em cada três deles têm essa preferência,

A pesquisa foi encomendada à Gersdorff Research pela

com variações de um país para o outro, dependendo da tradição

Lantmännen Unibake, um dos grupos internacionais líderes

de produtos integrais em cada um deles. Por exemplo, os ingleses

na fabricação de produtos de panificação congelados e frescos

são mais relutantes em abraçar a tendência dos grãos integrais,

para food service e de varejo, com sede na Suécia e operações

enquanto que os consumidores nos países nórdicos são mais fa-

na Dinamarca, Noruega, Finlândia, Polônia, Bélgica, Alemanha,

voráveis a incluir alimentos saudáveis em sua dieta, graças a uma

Rússia, Reino Unido, Hungria e nos Estados Unidos.

maior aceitação deles na Suécia e Dinamarca, por exemplo.

ELEVADO POTENCIAL DE CRESCIMENTO:
PÃO FRESCO E ON-THE-GO

ao consumo do pão estão ganhando terreno na esfera inter-

Os hábitos de consumo estão mudando. Pelo menos uma em

dos grãos integrais em vários lugares do planeta. Pães integrais

cada dez pessoas nos países pesquisados comem, hoje, mais

para hot-dog e para hambúrguer, além de outros produtos que

lanches e refeições fora de casa do que faziam a dois ou três

não são normalmente associados a integrais estão gradual-

anos atrás. Sem dúvida, os pães do tipo “fresquinhos” lideram

mente ganhando a preferência dos consumidores, em linha

a lista dos produtos top procurados pelos consumidores em

com a tendência geral de saudabilidade que está varrendo toda

cada país. O desejo de pão fresco saído do forno explica o su-

a Europa”, afirma Jesper.

“O estudo revela como os hábitos saudáveis relacionados
nacional. É interessante observar o desenvolvimento positivo

cesso das padarias que produzem fornadas regulares de pães
pré-cozidos em qualquer lugar onde o consumidor esteja, como
padarias em supermercados, lojas de conveniência, cafés e lo-

COMPRA DE ESTRUTURAS:
A BÉLGICA SE DESTACA

jas em postos de gasolina e em estações de trem, entre outros.

O estudo “Bread Barometer Survey” foi realizado em fevereiro

“A finalização de pães pré-assados corresponde à crescen-

de 2011, com 500 entrevistas realizadas em cada um dos qua-

te demanda por conveniência. Tanto para as lojas que querem

tro países pesquisados, Dinamarca, Suécia, Bélgica e Inglaterra.

oferecer pão fresco sem muita dificuldade, quanto para os con-

Em três deles, os padrões de compras de pão são semelhantes,

sumidores, que querem pão fresco e produtos de confeitaria

com a maioria das pessoas comprando pão fora das prateleiras

para consumo rápido”, diz Jesper Skovlund, gerente corporati-

dos supermercados. Isso vale para a Dinamarca, Suécia e Reino

vo de Imprensa da Lantmännen Unibake.

Unido, enquanto que a Bélgica se destaca com um percentual

Segundo a empresa de pesquisa de mercado Gira, os produ-

de compra de 78% do produto em padarias artesanais. Porém,

tos pré-assados têm o maior potencial de crescimento, com a

mais e mais consumidores em todos os países tendem, tam-

perspectiva de atingir 25% das vendas (em volume) dos produ-

bém, a comprar pão assado em lojas de conveniência ou insta-

tos de padaria frescos na Europa até 2014.

ladas em postos de gasolina.
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GESTÃO
Sim, é possível: uma padaria pode oferecer praticamente todos
os produtos e serviços no e-commerce. Porém, é necessário que
o planejamento seja feito dentro de suas limitações.

John Manly

E-COMMERCE NAS PADARIAS:
COMO VENDER ALÉM DA LOJA
FÍSICA E COM BAIXO INVESTIMENTO
Comércio eletrônico é eficaz e inovador para pequenos negócios atenderem a nichos específicos de mercado via internet.

C

om a futura inclusão da banda larga popular no Brasil

empreendedor a realidade do e-commerce, que antes parecia

e o crescente número de sites de compras coletivas, a

apenas ao alcance das grandes redes, já é possível e com baixo

interatividade via internet e o consumo online tende a

investimento.

aumentar no País nos próximos anos. Para o pequeno e médio
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Segundo Michelyne Andrade Fileto, gerente de Negócios da

GESTÃO

PLANEJAMENTO DENTRO DOS LIMITES
Um pequeno negócio na web pode oferecer praticamente todos
os produtos e serviços de uma panificadora no e-commerce.
Porém, é necessário que o planejamento seja feito dentro das
limitações e, principalmente, dentro dos recursos que a empresa dispõe. “É importante que o empresário estabeleça o objetivo
real do projeto, analise a concorrência em seu setor e faça uma
boa apresentação institucional da empresa”, ensina Michelyne.
Para a gestora, o planejamento do e-commerce deve ser feito independentemente do negócio estar em seu início ou andamento. “O comércio eletrônico pode ser implantando em qualquer fase da empresa, desde que haja um projeto adequado, recursos e sistema operacional personalizado, comprometimento,
atendimento diferenciado, além da necessidade de acompanhar
as tendências do mercado de marketing digital”, explica.

INVESTIMENTO BAIXO EM FERRAMENTAL
Epratico, empresa especializada em gestão para pequenos ne-

Com mais de dez mil licenças de softwares em uso para peque-

gócios, a inclusão digital para as MPEs (Micro e Pequenas Em-

nas e médias empresas, a Epratico se especializou para atender

presas) – como é o caso da maior parte das padarias – é uma

a esse nicho de mercado: MPEs que desejam entrar para a web.

tendência de mercado, visto que a internet aproxima o cliente

A empresa acaba de desenvolver um software exclusivo para co-

da empresa por meio de um clique. “Para o pequeno empresário

mércio eletrônico que oferece suporte gratuito com integração

o uso da web deve ser encarado como ferramenta estratégica

da plataforma de gestão.

empresarial, pois pode reduzir o custo operacional da empresa,
aumentar a receita e a agilidade nas negociações”, explica.

“O cliente cadastra os produtos, as informações e as fotos no
software. Automaticamente os arquivos são enviados para o site.

Para a executiva, a tendência é de maior expansão do comér-

Além disso, as empresas prestadoras de serviços podem disponi-

cio eletrônico no Brasil, pois a internet tem sido largamente utili-

bilizar acompanhamento de ordens de serviços em tempo real.

zada como nova mídia de propaganda e marketing devido às suas

Tudo integrado com o software de gestão”, explica Michelyne.

características inerentes: “Globalização e capacidade de interati-

Atualmente, a empresa desenvolve o site de e-commerce pelo

vidade podem ganhar mais espaço com os jogos olímpicos, visto

valor de R$ 800, incluindo provedor com espaço ilimitado para

que o Brasil terá maior destaque na mídia internacional e a web

envio de produtos e fotos, além de uma conta com 20 e-mails.

será o maior veículo para acesso e troca de informações”, afirma.

O custo de manutenção mensal para a plataforma é de R$ 39,90.
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Jason Morrison

Sob o martelo da lei: são necessários
mais cuidados com a comercialização
e estocagem de produtos com data
de validade vencida e produtos
sem identificação, pois tais práticas
configuram-se crimes com diversas
implicações legais para o panificador.

CRIMES CONTRA O CONSUMO
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

A suspensão condicional do processo criminal nos crimes praticados contra as relações de consumo.

R

ecentemente, por meio de artigos neste espaço da

não, ou de serem de uso humano ou não, de vencimento re-

revista IP&C, temos alertado o panificador sobre ao

cente ou não. Daí que se torna desnecessária a perícia em

aumento da fiscalização realizada pela Polícia Civil

tais bens, bastando a constatação visual, neste caso, atesta-

do Estado de São Paulo no que diz respeito à comercialização
de produtos com data de validade expirada.

da por autoridade pública habilitada.
Em São Paulo, existe o Departamento de Proteção à Pes-

Já alertamos que a vender produto vencido é crime, tipificado

soa e a Cidadania-DPPC. O DPPC é um departamento espe-

pela Lei nº 8.137/90, com pena prevista entre 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

cializado em investigações de delitos relacionados ao con-

Com efeito, preconiza o art. 7º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/90, que:

sumidor, à saúde pública, ao meio ambiente e às relações de

"Art. 7º - Constitui crime contra as relações de consumo:

trabalho, bem como à Fazenda Pública. A criação do Depar-

I - (...)

tamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) foi defini-

IX - vender, ter em depósito para a venda ou expor à

da em decreto do governador José Serra, publicado no Diário

venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima

Oficial do Estado, no dia 21 de maio de 2009.

ou mercadoria em condições impróprias ao consumo."

Após prender o panificador e realizar todas as diligências,

O conceito de "produtos impróprios ao consumo" está

a Autoridade Policial elabora Relatório Final sobre o apurado

no §6° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, neste

no decorrer do inquérito e encaminha os autos para o Promo-

caso, configurada a figura do inciso I, que estabelece que se

tor Público do fórum competente, devendo este analisá-los e

enquadram nessa categoria aqueles com prazo de validade

decidir pelo oferecimento da denúncia (abertura de processo

expirado; independentemente de estarem deteriorados ou

criminal), ou não. Oferecida a denúncia, o panificador ou o
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funcionário responsável pelo estabelecimento responde pela

direito penal que permite a suspensão do processo durante

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

certo período, com a promessa de cumprimento de algumas

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

condições impostas pelo Ministério Público.

Porém, durante o desenvolvimento do processo criminal, a

Para ter direito a pleitear a Suspensão Condicional do Pro-

Lei abre a possibilidade de que seja pactuado um acordo entre

cesso, o acusado tem que preencher alguns requisitos essenciais,

o acusado e o Ministério Público, SUSPENDENDO o processo

a fim de que o Ministério Público possa formular a proposta em

durante certo período, até que o primeiro cumpra todas as exi-

audiência a ser designada pelo Juiz da causa. Os requisitos são:

gências requisitadas pelo segundo. Tal período de suspensão

a) pena mínima aplicada ao crime não pode ser maior do que um ano;
b) o acusado não pode estar respondendo outro processo criminal;
c) inexistência de condenação anterior por outro crime;
d) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a per-

é denominado PERÍODO DE PROVA e deve ser integralmente
cumprido para que o processo seja definitivamente extinto.
Estamos tratando da SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

sonalidade do agente, bem como os motivos e as circunstân-

1) CONCEITO E REQUISITOS

cias autorizarem a concessão do benefício.

A Suspensão Condicional do Processo está prevista no artigo

De todos os requisitos necessários, o mais simples deles –

89 da Lei nº 9.099/95 e pode ser definida como o instituto de

ou seja, a pena mínima do crime não poder ser maior que um
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ano – é, também, o mais difícil de ser atingido e o que tem

Corpus concedido para que o Ministério Público examine os

impedido a concessão do benefício ao panificador acusado

demais requisitos da medida. Interpretação do art. 89 da Lei

do crime, em um primeiro momento.

nº 9.099/1995. Quando para o crime seja prevista, alternativa-

A explicação para tanto é simples: a existência de entendi-

mente, pena de multa, que é menos gravosa do que qualquer

mentos diversos quanto à pena aplicada ao crime previsto no ar-

pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, tem-se por

tigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90. A pena do crime é a seguinte:

satisfeito um dos requisitos legais para a Suspensão Condi-

“"Art. 7º - Constitui crime contra as relações de consumo:

cional do Processo. (STF - 2ª T.; HC nº 83.926-6-RJ; Rel. Min. Ce-

I - (...)

zar Peluso; j. 7/8/2007; v.u.). BAASP, 2574/4726-j, de 5.5.2008.”

IX - vender, ter em depósito para a venda ou expor à

Porém, ao contrário do nosso entendimento e do posicio-

venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima

namento do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público

ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

de São Paulo, por meio de alguns de seus Promotores de Jus-

Pena. Detenção de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, OU MULTA.”"

tiça, têm entendimento diverso, ou seja, que deve ser descon-

Ora, dissemos que a para ter direito à suspensão condicio-

siderada a pena de multa e considerar-se somente a pena mí-

nal do processo, a Lei exige que a infração imputada ao réu

nima privativa de liberdade prevista no crime – 2 (dois) anos.

tenha mínima cominada igual ou inferior a 1 (um) ano. No en-

Em um primeiro momento, esse entendimento estaria

tanto, a pena mínima do crime previsto na Lei nº 8.137/90 pos-

quase que impondo uma condenação ao panificador, pois se

sui pena mínima de 2 (dois) anos. Ou seja, por esse prisma, o

configura o crime com a simples exposição do produto venci-

panificador processado por comercializar produto vencido não

do nas prateleiras, ou mesmo nas câmaras frias, sem a devida

teria direito à Suspensão Condicional do Processo, devendo

identificação que este está vencido e não pode ser utilizado.

responder o processo até o final, com grande possibilidade de
ser condenado e sofrer as consequências de tal condenação.

Na medida em que, no processo criminal, uma absolvição
da prática do crime é uma tarefa quase impossível, a suspensão

Porém, existe a previsão da pena alternativa de MULTA para o

do processo apresenta-se como uma saída viável para o panifi-

crime tratado nestas linhas. Nesse caso, a pena mínima cominada,

cador que não quer ter sua primariedade suprimida, bem como

nos parece óbvio, é a de multa, em tudo e por tudo, menor em es-

outras complicações, inclusive a possibilidade de prisão.

cala e menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade

Sem o direito a pleitear a Suspensão Condicional do Pro-

ou restritiva de direito. É o que se tira ao artigo 32 do Código Penal,

cesso, o panificador processado por cometer o crime em dis-

no qual as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de

cussão ficaria sujeito a uma bem provável condenação. No en-

multa são capituladas na ordem decrescente de gravidade.

tanto, em que pese o entendimento do Ministério Público que

Por isso, se prevista, alternativamente, pena de multa,

se recusa a oferecer a proposta de Suspensão Condicional do

tem-se por satisfeito um dos requisitos legais para admissi-

Processo, são vários os recursos que podem ser apresentados

bilidade de suspensão condicional do processo. Dessa forma

contra essa posição extremamente prejudicial ao panificador.

entende também o Supremo Tribunal Federal-STF – instân-

Significativo sucesso tem sido obtido contra essa posição do

cia máxima da Justiça brasileira:
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Ministério Público, em benefício do panificador, conseguindo,

“AÇÃO PENAL - CRIME CONTRA RELAÇÕES DE CONSUMO -

em instâncias superiores, a Suspensão Condicional do Processo,

Pena. Previsão alternativa de multa. Suspensão Condicional

com base no entendimento do STF. Porém, o processo é desgas-

do Processo. Admissibilidade. Recusa de proposta pelo Minis-

tante e enquanto transcorre, fica o panificador com o estigma

tério Público. Constrangimento ilegal caracterizado. Habeas

não muito agradável de estar sendo processado criminalmente.
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2) PERÍODO DE PROVA

3) CONCLUSÃO

Obtido o sucesso em conseguir com que seja formulada a pro-

Concluímos afirmando serem necessários mais cuidados

posta de Suspensão Condicional do Processo, pode o panificador

com a comercialização e estocagem de produtos com data de

acusado de ter cometido o crime aceitá-la ou não. Entendendo

validade vencida e produtos sem identificação, pois tais prá-

que possui condições de ser absolvido – análise que deve ser

ticas configuram-se crimes com diversas implicações legais

feita em conjunto com o advogado responsável pela causa –, a

para o panificador que for preso em flagrante e, posterior-

aceitação da proposta não seria o melhor caminho a ser seguido.

mente, processado por cometê-los.

No entanto, preferindo não arriscar sofrer a consequên-

As conseqüências são graves, mesmo com a possibilidade

cias de uma condenação e decidir aceitar a proposta, fica o

de conseguir a Suspensão Condicional do Processo e evitar

panificador sujeito a um período de prova que deve cum-

que o processo vá a julgamento pelo Juiz da causa. Como vi-

prir. Cumprido este, extingue-se o processo, sem que o acu-

mos, durante o período de prova da Suspensão do Processo o

sado perca a sua primariedade e sem estar sujeito a pena de

panificador fica sujeito a algumas medidas rigorosas, sendo

prisão. Chama-se período de prova o lapso temporal em que

que as listadas neste artigo são as mais comuns, existindo

o beneficiário tem o processo suspenso e durante o qual de-

outras medidas analisadas pelo Ministério Público no mo-

verá cumprir as condições que lhe forem impostas. Esse pe-

mento de formulação da proposta.

ríodo de prova está previsto entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos.

Certamente, ir ao fórum todo mês para assinar lista de

De acordo com os casos que temos observado na prática,

presença, ou ter que pedir autorização do Juiz caso queira

quando conseguida a formulação de proposta de Suspensão

ou necessite viajar e ausentar-se da cidade por mais de 30

Condicional do Processo, esta prevê que o panificador cumpra

(trinta) dias causa transtorno considerável. Além, é claro, de

os seguintes requisitos para ver, ao final, o processo criminal

existir sempre a possibilidade do Juiz não permitir.

extinto:

Portanto, com os seguidos artigos que publicamos ao lon-

a) obrigação de pagar certa quantia em dinheiro a instituição

go deste ano nesta coluna, demonstramos nossa preocupa-

de caridade da região;

ção com o assunto, e insistimos para que a classe da pani-

b)

ficação e confeitaria seja rigorosa no controle dos produtos

comparecimento obrigatório ao fórum no qual tramitou

o processo, mensalmente, para assinatura do livro de presença;

c)

proibição de ausentar-se da cidade onde reside por mais

existentes no estabelecimento comercial.
Lembrando mais uma vez que a saúde do consumidor
pode ser afetada seriamente ao consumir um produto ven-

de 30 (trinta) dias sem a autorização do juiz;

cido e, sem a presença do consumidor, não seria possível o

d) necessidade de comunicar ao Juízo qualquer mudança de

exercício da atividade desenvolvida por inúmeros empresá-

endereço realizada.

rios e comerciantes do setor de panificação e confeitaria.

Não cumpridas as exigências formuladas na proposta,
volta o processo a tramitar em seu curso normal, ficando impossibilitada nova proposta, devendo o panificador responder o processo até seu final. Cumpridas todas as exigências
da proposta, o processo criminal é extinto, ficando o panifi-

*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.

cador livre de maiores embaraços com a Justiça.
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Luw Swift

Não adianta chorar sobre o leite
derramado: calçadas irregulares
estão sujeitas a multa, que passou
a considerar toda a sua extensão
defronte ao imóvel.

NOVOS CUIDADOS COM A
CALÇADA DE SUA PADARIA
Por Dr. Julio Cezar Nabas Ribeiro*

A nova lei do município de São Paulo sobre conservação de calçadas.

R

ecentemente foi promulgada pelo prefeito da cidade

A lei considera ainda como inexistente o passeio público

de São Paulo a Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011,

executado em desconformidade com as normas técnicas de

norma esta que dispõe sobre a limpeza de imóveis,

construção vigentes à época de sua construção ou reforma,

o fechamento de terrenos não edificados e a construção e a

o que obriga o proprietário ou locatário do imóvel, quando

manutenção de passeios.

construir ou reformar a diligenciar junto à Prefeitura para se
informar sobre o padrão determinado por esta para a calçada

1) OBJETIVO DA LEI

na região na qual está localizado o imóvel.

A Lei nº 15442/11 possui como objetivo fazer com que os pro-

A lei ainda dispõe que são consideradas em mau estado

prietários e possuidores dos imóveis residenciais e comerciais

de conservação as calçadas que apresentem buracos, ondu-

situados na cidade de São Paulo aumentem as ações de fe-

lações, desníveis não exigidos pela natureza da rua ou obstá-

chamento e limpeza dos terrenos não edificados, bem como

culos que impeçam a circulação livre e segura dos pedestres,

promovam a ideal conservação do passeio público do imóvel.

bem como a execução de reparos em desacordo com aspecto

A conservação das calçadas cabe ao proprietário do imó-

estético e harmônico do passeio existente.

vel e, caso não seja estas mantidas em condições razoáveis

O espaço livre para circulação de pedestres foi aumenta-

de uso, ficará o proprietário ou possuidor (locatário) sujeito a

do pela nova legislação, sendo que a partir de 10 de setembro

multa onerosa a ser aplicada pela Prefeitura.

de 2011 o espaço livre que era de 90 centímetros foi aumen-

A lei em questão dispõe que os terrenos não edificados com

tado para 1,20m (um metro e vinte centímetros). Nesse es-

frente para vias públicas dotadas de pavimentação ou sarjeta de-

paço livre não poderá haver qualquer obstáculo que impeça

verão possuir gradil, muro ou outro tipo adequado de fechamento.

a livre circulação de pedestres, tais como telefones públicos,

Quanto às calçadas, a nova legislação prevê que os res-

caixas de correio, lixeiras, mesas etc.

ponsáveis por imóveis, edificados ou não, que possuam divi-

Havendo árvores que danifiquem a calçada, o responsável

sas com vias ou logradouros públicos dotados com guia e sar-

pelo imóvel deverá solicitar junto a Administração Pública o corte

jetas, são obrigados a executar, manter e conservar os res-

desta, sendo que após tal providência, o responsável terá o prazo

pectivos passeios na extensão correspondente à sua testada.

de 30 (trinta) dias para providenciar a reforma da calçada.
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2) MULTAS

renovada a cada 30 (trinta) dias até o momento em que as irre-

As multas pelo não atendimento à legislação também foram

gularidades forem sanadas.

modificadas, pois anteriormente a multa era de apenas R$
500,00 (quinhentos reais) e, após 10 de setembro de 2011 a mul-

3) CONCLUSÃO

ta passou a considerar toda a testada do imóvel, ou seja, toda

Dessa forma deve o panificador ficar atento no momento de

a extensão da calçada existente defronte a ele. Dessa forma, a

confecção do contrato de locação do imóvel em relação a quem

multa em decorrência de passeio inexistente ou em mau es-

cabe executar obras de conservação das calçadas: se cabe ao

tado de conservação passa a ser de R$ 300,00 (trezentos reais)

locador ou ao locatário tal providência. Lembrando que a mul-

por metro linear de testada do imóvel, ou seja, será calculada a

ta poderá ser aplicada face ao locatário; e se tal providência

multa medindo toda a extensão da calçada existente em frente

couber ao locador, deverá aquele efetuar o pagamento da mul-

ao prédio, multiplicado por R$ 300,00 (trezentos reais).

ta e após requerer a devolução do valor desembolsado.

No caso de falta de limpeza de terrenos não edificados, a multa

Com relação ao mobiliário existente, orientamos o pani-

será de R$ 4,00(quatro reais) por metro quadrado de terreno. Não

ficador a verificar a metragem do passeio público existente

havendo fechamento no terreno não edificado a multa será de R$

em frente ao seu estabelecimento e retirar tudo o que possa

200,00 (duzentos reais) por metro linear da frente do imóvel.

obstruir a circulação de pedestres na fixa de 1,20m a contar da

Havendo a instalação irregular de mobiliário urbano no

sarjeta. Quanto a mesas, cadeiras e demais mobiliários de pro-

passeio capaz de bloquear ou dificultar o acesso e a circula-

priedade do panificador existentes no passeio público, mes-

ção dos pedestres e a visibilidade de motoristas e pedestres,

mo fora da faixa de 1,20m que deve permanecer livre para a

a multa será de R$ 300,00 (trezentos reais) por equipamento.

circulação de pedestres, deve o panificador sempre aprovar o

As multas serão aplicadas no momento de verificação, por

projeto de colocação de tais equipamentos junto à Prefeitura.

parte do fiscal, da irregularidade existente, devendo o respon-

A lei ainda necessita de regulamentação por parte da

sável pelo imóvel promover as adequações necessárias dentro

Prefeitura, portanto, alguns pontos ainda serão esclarecidos

do prazo de 30 (trinta) dias. No caso de instalação de mobiliá-

por meio de decreto a ser editado no prazo máximo de 120

rio urbano irregular, o prazo é diminuído para 20 (vinte) dias.

(cento e vinte dias), a contar de 10 de setembro de 2011.

Após cumprir a intimação de regularização da calçada,
limpeza do terreno ou retirada do mobiliário urbano irregular, o responsável pelo imóvel deverá comunicar à Prefeitura
que as irregularidades foram sanadas.
Em caso de descumprimento do auto de intimação para

*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.
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sanar as irregularidades, nova multa será aplicada, sendo esta

CONEXÃO FIESP

Fiesp

POR UMA CONTA
DE LUZ JUSTA
A energia brasileira é uma das mais caras do
mundo, quando tem tudo para ser a mais barata Isso pode mudar. Isso tem que mudar.

Energia a Preço Justo: campanha
da Fiesp prevê uma economia
estimada em R$ 30 bilhões por
ano para o governo, empresas,
hospitais, escolas. Para todo o
povo brasileiro

POR QUE A ENERGIA NO BRASIL É CARA?

o preço médio dessa energia, descontada a amortização dos

No Brasil, 77% de toda a energia produzida vêm de usinas

investimentos, foi R$ 20,69 por megawatt/hora, em média.

hidrelétricas, a fonte mais barata que existe. Mas a constru-

Ou seja, 77% mais barata. Com a realização de novos leilões

ção das usinas e sistemas de transmissão e distribuição é

para os contratos que vencerão a partir de 2015, estima-se

um investimento bilionário. Para viabilizar essa construção,

que a economia para os consumidores poderá chegar a 918

o governo faz contratos de concessão com empresas e o in-

bilhões de reais, em 30 anos. Ou 30 bilhões de reais por ano,

vestimento é recuperado cobrando-se um valor adicional nas

o que daria para manter mais dois programas sociais do ta-

contas de luz. Portanto, quem paga pela construção do sis-

manho do Bolsa Família.

tema elétrico é o consumidor. As contas são mais altas no
período de amortização. Porém, passados 35 anos, limite má-

O QUE O BRASIL GANHA COM ISSO?

ximo definido pela lei para a recuperação do investimento, a

Competitividade. Reduzir o preço da energia permitirá que as

tarifa tem que baixar, e muito...

famílias economizem na conta de luz, que os produtos fiquem
mais baratos, que as pessoas comprem mais. Isso movimenta

ESSA DÍVIDA NÃO ACABA NUNCA?

toda a economia, gera empregos, enfim, todo mundo ganha.

Tem que acabar. A conta já está paga. As concessões das usinas mais antigas do Brasil venceram em 1995. Na época, as

SE É BOM PARA TODO MUNDO, QUAL O PROBLEMA?

companhias receberam compensações bilionárias, equiva-

O lobby de poucos. Os atuais concessionários querem dar al-

lentes a aproximadamente 144 bilhões de reais, em valores

gum desconto para manter tudo do jeito que está, ignorando o

de hoje. Além disso, tiveram seus contratos prorrogados sem

cumprimento da lei e os direitos dos consumidores. Afinal, há

leilão, sem concorrência, por mais 20 anos, totalizando uma

muito dinheiro em jogo. Estão pressionando o governo e o Con-

media de 56 anos de concessão. Ou seja, os brasileiros já es-

gresso para mudar a lei e prorrogar os contratos mais uma vez,

tão pagando essa conta há mais de cinco décadas. Tempo

sem leilões, prejudicando todos os brasileiros. Um absurdo.

mais que suficiente para pagar os investimentos. Esses contratos vencerão de novo em 2015.

QUERO FAZER ALGUMA COISA A RESPEITO. MAS COMO?
Aderindo à campanha “Energia a Preço Justo”, encabeçada pela

NOSSA ENERGIA PODE FICAR MAIS BARATA?

Fiesp e apoiada pelo Ciesp quer ajuda popular para que haja

Pode. Basta cumprir a lei. A lei atual não permite novas pror-

redução nos preços da energia elétrica. A intenção da entida-

rogações e determina que sejam feitos leilões para novos

de de classe é pressionar o governo para que sejam feitos no-

períodos de concessão. O Brasil está diante de uma oportu-

vos leilões das usinas hidrelétricas o que, consequentemente,

nidade: a partir de 2015, terminam os contratos de 82% das

aumentará a concorrência e diminuirá o valor da conta de luz.

linhas de transmissão, de 40% da distribuição e de 112 usinas

Para aderir à campanha, a Fiesp criou um abaixo assinado ele-

hidrelétricas (28% da geração). Os novos leilões devem ser re-

trônico, que está disponível no site www.energiaaprecojusto.

alizados pelo critério de menor tarifa. Hoje, o preço médio da

com.br. Ao acessar a página, basta preencher os campos com

energia comercializada por essas usinas é R$ 90,98 por mega-

dados pessoais e clicar em avançar. Além do abaixo assinado,

watt/hora. No entanto, nos leilões mais recentes de conces-

os internautas podem ter acesso ao estudo realizado pela en-

são (usinas de Santo Antonio, Jirau, Belo Monte e Teles Pires)

tidade e mais informações sobre a campanha.
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ELECTIONS IN SINDIPAN/AIPAN-SP
On August 30th, elections were held for the new Board of
Sindipan/Aipan-SP. Competing as a single slate, the slate
"Bakery” of the current administration, headed by President
José Antero Pereira was reelected by acclamation for the
2011-2015 quadrennium. "I appreciate the confidence
placed in me and throughout our Board. And our members
can rest assured that we will continue working hard and
giving our best to maintain and further increase the prestige
of the name and the baking of São Paulo, which is the
largest in Brazil, says the re-elected president Antero.
ELECCIONES EN SINDIPAN/AIPAN-SP
El 30 de agosto, se celebraron elecciones para la nueva
Junta Directiva de Sindipan/Aipan-SP. La competencia
como una sola lista, la lista "Panadería" de la actual
administración, encabezada por el presidente José Antero
Pereira fue reelegida por aclamación para el cuadrienio
2011-2015. "Agradezco la confianza depositada en mí y
en toda nuestra Junta Directiva. Y nuestros socios pueden
estar seguros de que vamos a seguir trabajando duro y
dando nuestro mejor esfuerzo para mantener y aumentar
el prestigio del nombre y la prestigio de la panadería
de São Paulo, que es la más grande de Brasil”, dice el
reelegido presidente Antero.
INTERNATIONAL RECOGNITION
The success of FIPAN 2011 continues echoing the four
corners of the planet. The latest proof is the extensive
coverage that the show won in the pages of the 28th
edition of Peruvian Panera Magazine, specializing in the
bakery sector, which also circulates in Chile and Ecuador.
The report begins with a well-deserved recognition of the
strength of FIPAN, designated by the team of journalists
from the publication as "one of the five most important
fairs in the world, with regard to the bakery and similar",
with 300 exhibitors, many attractions and a visitation of
approximately 60,000 professionals. Then make some
considerations about how a retail format which until recently
was dedicated almost exclusively to the sale of bread and
milk evolved into a true multiservice and products central
with sales of R $ 56.3 billion, about one quarter Peru’s GDP
and 2% of Brazil’s GPD.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El éxito de FIPAN 2011 sigue haciéndose eco de las
cuatro esquinas del planeta. La última prueba de ello es la
amplia cobertura que el programa ganó en las páginas de
la 28ª edición de la revista peruana Panera, especializada
en el sector de la panadería, que circula también en
Chile y Ecuador. El informe comienza con un merecido
reconocimiento de la fuerza de FIPAN, designada por
el equipo de periodistas de la publicación como "una
de las cinco ferias más importantes del mundo, con
respecto a la panadería y simillares", con 300 expositores,
muchas atracciones y la visita de aproximadamente
60.000 profesionales. A continuación, hace algunas
consideraciones acerca de cómo el formato de “retail”
que hasta hace poco se dedicaba casi exclusivamente
a la venta de pan y leche se convirtió en una verdadera
central de productos y multiservicios con ventas de R $
56,3 mil millones, quase un cuarto de el PBI de Perú y el
2% de el PBI de Brasil.

WOMEN PREFER INDUSTRIALIZED PRODUCTS
Since time is an increasingly scarce resource, 64% of women
said that in the future, the foods will be more convenient and
faster, while 24% believe that the future they will be more natural
and less chemical. According to the survey, women do not
have a homogeneous group, being divided into four subgroups
considered safe, unsafe contradictory updated satisfied and
unsatisfied need. Women who are part of the group "considered
safe", are mostly of the classes B2 and C1, and has between
35 and 50 years. These women have children and live in São
Paulo. This subgroup is comprised of women from ego and
resolved, that no longer seek an ideal and accept opinions
of others. Moreover, they represent the family welcomes this
innovation and make great use of industrialized products.
LAS MUJERES PREFIEREN LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS

Como el tiempo es un recurso cada vez más escaso, el 64%
de las mujeres dijeron que en el futuro, los alimentos será más
cómodo y rápido, mientras que el 24% cree que el futuro serán
más naturales y menos químicos. Según la encuesta, las
mujeres no tienen un grupo homogéneo, se divide en cuatro
subgrupos se considera seguro, inseguro contradictoria
necesidad de actualizar satisfechos e insatisfechos. Las
mujeres que forman parte del grupo "se considera seguro", son
en su mayoría de las clases B2 y C1, y tiene entre 35 y 50 años.
Estas mujeres tienen hijos y viven en São Paulo. Este subgrupo
se compone de las mujeres del ego y resuelto, que ya no
buscan un ideal y aceptar opiniones de los demás. Además,
representan a la familia da la bienvenida a esta innovación y
hacer un gran uso de los productos industrializados.
LIGHT PRODUCTS GROW IN BRAZIL
Light products are consumed by 25% of Brazilians. So says
the study "Closer", the Kantar Worldpanel. The data reveal
that 55% of the population says it is concerned with health
and physical condition, but only 25% of Brazilians consume
light products. Among those who consume this type of
product, 59% do so just to have a healthy diet. Already
53% lights consume products to watch their weight, while
45% say they have included these items in your routine
medical recommendations. Also according to the survey,
it is noteworthy that the percentage of Brazilians who buy
products (25%) is lower than in Latin America (30%). The
same happens with the average annual expenditure. In Latin
America, with average annual expenditure for light products
is $ 63. The Brazilians spend on average $ 42 per year.
PRODUCTOS LIGHT CRECEN EN BRASIL
Productos light se consumen en un 25% de los brasileños.
Así lo afirma el estudio "Closer", el Kantar Worldpanel. Los
datos revelan que el 55% de la población dice que tiene
que ver con la salud y condición física, pero sólo el 25% de
los brasileños consumen productos light. Entre las personas
que consumen este tipo de producto, 59% lo hace sólo para
tener una dieta saludable. Ya las luces de un 53% consume
productos de vigilar su peso, mientras que el 45% dice que
ha incluido estos elementos en su recomendación médica de
rutina. También de acuerdo con la encuesta, cabe destacar
que el porcentaje de brasileños que compran los productos
(25%) es menor que en América Latina (30%). Lo mismo
ocurre con el gasto medio anual. En América Latina, con un
gasto medio anual para los productos de la luz es de $ 63.
Los brasileños gastan en promedio $ 42 por año.
Out/Nov 2011
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SERVIÇOS

Teoria na prática: atualização e profissionalização
são as palavras-chave que norteiam o desenvolvimento dos cursos de Informática do IDPC.

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2010/2011
Ariel da Silva Parreira

TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA
Estar atento às novidades do mundo digital, é algo imprescindível na realidade das padarias, por se tratar de um universo em fase de crescimento e que muito pode contribuir para
a agilização dos serviços nesse tipo de negócio.
O ambiente empresarial está mudando continuamente, tornando-se mais complexo
e menos previsível, e cada vez mais dependentes de informação e de toda a infraestrutura tecnológica que permite o gerenciamento de enormes quantidades de
dados. A tecnologia está gerando grandes transformações, que estão ocorrendo a
nossa volta de forma ágil e sutil. É uma variação com conseqüências fundamentais
para o mundo empresarial, causando preocupação diária aos empresários e
executivos das corporações, com o estágio do desenvolvimento tecnológico das
empresas e/ou de seus processos internos. A convergência dessa infraestrutura
tecnológica com as telecomunicações que aniquilou as distâncias, está
determinando um novo perfil de produtos e de serviços.
Em sua missão de transmitir conhecimentos práticos,
científicos e tecnológicos, para formar, treinar, capacitar
e requalificar profissionais competentes e atualizados
para o segmento de panificação e confeitaria, o IDPC
também oferece em sua grade de atividades diversas
modalidades de treinamentos em Informática. Entre elas,
cursos de especialização em Word, Excel, PowerPoint,
e-mail, Internet, Nota Fiscal Eletrônica e Rotulagem
Nutricional. Eles são compostos por aulas voltadas às
necessidades do mercado de trabalho e acompanhados
por material didático exclusivo e completo. Os cursos
abordam a teoria, mas reforçam as explanações práticas,
com o objetivo de preparar o aluno para o desempenho
de suas tarefas profissionais especificamente no
mercado de panificação e confeitaria.

SERVIÇO:
IDPC
Fone: (11) 3113-0166
Site: www.fundipan.org.br
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OUTUBRO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria

8h30 às 12h30 03/10 a 17/10

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

03/10 a 17/10

Básico de Panificação

14h30 às 18h

10/10 a 28/11

Tortas Geladas

9h às 12h

17/10 a 21/10

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30 17/10 a 28/10

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

17/10 a 02/12

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

9h às 12h

24/10 a 28/10

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

26/10 a 27/10

Pães Orgânicos

9h às 12h30

31/10 a 07/11

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

01/11

Responsável Técnico

9h às 12h

07/11 a 11/11

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

9h às 12h

07/11 a 11/11

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

07/11 a 21/11

Massa Folhada

8h30 às 12h30 21/11 a 25/11

Informática Básica

15h às 18h

21/11 a 25/11

Chocolataria fina

9h às 12h

28/11 a 02/12

Cardápio de Inverno

9h às 12h

28/11 a 02/12

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/11 a 29/11

DEZEMBRO

15h às 18h

02/12

Tábuas de Frios

9h às 12h

05/12 a 07/12

Tendências em Produtos Brasileiros

9h às 12h

05/12 a 09/12

Especial de Natal

15h às 18h

05/12 a 09/12

Doces Finos

14h30 às 18h

05/12 a 09/12

Pães Orgânicos

15h às 18h

07/12 a 09/12

NOVEMBRO

Básico de Café Espresso

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!
PANIFICADORA N. SRA. DE FÁTIMA

RUA TREZE DE MAIO, 80

JOSÉ GILVAN DE VIEIRA DE JESUS

RUA XAVIER DE CASTRO, 202

BELA CAPRI PADARIA E PIZZARIA LTDA.

AVENIDA PAPA PIO XII, 500

CASA DO PÃO DOURADO LTDA. – ME

RUA VERGUEIRO, 2.345

PÃES E DOCES RAINHA DO OLIVEIRA LTDA.

RUA DR. JOSE PEREIRA GOMES, 670/677

JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS

AVENIDA SÃO BENEDITO, 114

DONA ANTONIA COM. DE BOLOS, DOCES

RUA MANUEL DE FREITAS, 75 - FUNDOS

PANIFICADORA PAND’ORO IND. E COMÉRCIO

RUA TEOFILO DIAS, 127

BOUTIQUE DO PÃO LTDA – ME

RUA PROF JOSE MARIA ALKMIN, 519

BOUTIQUE DOS PÃES E DOCES ALFA LTDA.

RUA PEDRO FERNANDES BISCAINO, 281

PANIFICADORA ALFHAVILLE LTDA.

RUA DO GLICÉRIO, 750 - ANEXO 756

PANIFICADORA CENTRAL CARDOSO LTDA.

RUA ELIZABETH, 367

JL BUDOIA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO

RUA IGARATINGA, 188

PADARIA NOVA BERTIOGA LTDA.

RUA BERTIOGA, 313

PÃES CANDIN LTDA. – EPP

RUA BACAETAVA, 182

PANIFICADORA JOIA DOS REMÉDIOS LTDA.

AVENIDA N. SRA. DOS REMÉDIOS, 216

CASA DE CARNES PARISIENSE DO GLICÉRIO

RUA DO GLICÉRIO, 08 - LOJA 2 - ANEXO 4

IBÉRICA – IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA.

RUA MANAUS, LOJAS 9/10 NUCLEO I

GIULIA - PÃES E DOCES LTDA.

AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 7.210

FINE LINEA PÃES E DOCES LTDA.

AVENIDA DOS EUCALIPTOS, 683

PADARIA E LOJA DE CONVENIÊNCIA CAKERARTIST

RUA NITERÓI, 9

PADARIA, CONFEIRATIA E PIZZARIA QUEIROZ

AVENIDA JABAQUARA, 3.128

par
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