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EDITORIAL

SOBRE VITÓRIAS
E NOVOS DESAFIOS
Caso prioridades e vantagens competitivas nos sejam dadas, poderemos ir muito mais além em
nossa tarefa de fomentar o mercado interno, capacitar pessoas e gerar muito mais empregos.

E

nquanto nos aproximamos do
final do primeiro semestre de
2012, fazemos uma retrospectiva bastante positiva da economia
brasileira, constatando que ela tem
solidez para enfrentar e atravessar
a crise mundial, graças, principalmente, à sustentação da renda e do
emprego no País.
Nesse cenário, sobressai a atuação do varejo e, em especial, a dos
panificadores, que souberam – como
sempre – fazer a sua parte para contribuir para o desenvolvimento. E só
não fizeram mais em função de algumas bem conhecidas limitações, que
ainda insistem em criar obstáculos
a seu avanço, entre as quais a criação de mais linhas de crédito para o
setor. Caso prioridades e vantagens
competitivas como essa nos sejam
dadas, poderemos ir muito mais
além em nossa tarefa de fomentar o
mercado interno, capacitar pessoas e
gerar muito mais empregos.
Some-se a problemas de ordem
mais geral, entretanto, algumas
questões mais pontuais do varejo
alimentar, com as recentes tentativas de alguns representantes do poder público paulistano no sentido de
proibir a venda de bebidas alcoólicas
nas proximidades das escolas públicas e privadas do município.
Somos totalmente contrários à
proposta do Projeto de Lei nº409/2011,

que dispõe sobre essa proibição, não
só por entender que ela inviabilizaria
a atividade econômica de um sem
número de pequenas e médias empresas do comércio alimentar – entre as quais, muitas padarias –, bem
como porque já existe uma legislação
estadual vigente e funcionando muito bem, diga-se, regulando a proibição da venda de bebidas alcoólicas
para menores, o que torna a “novidade” desse Projeto de Lei municipal
absolutamente desnecessária.
O Sindipan/Aipan/IDPC-SP já
manifestou formalmente esta sua
posição ao poder público, por meio
de ofício encaminhado à Câmara
Municipal, na pessoa do vereador
Toninho Paiva e todos os demais
vereadores. E, agora, estamos nos
empenhando na luta para que o
bom senso vença mais uma vez, e
nenhum panificador paulistano seja
prejudicado com a promulgação de
uma lei que julgamos absurda.
Bem, agora mudando de assunto,
quero falar de um tema muito mais
ameno: o Jantar do Panificador, que
já tem data marcada para o dia 6 de
julho, com show da cantora Daniela
Mercury. Temos absoluta certeza de
que esta será, mais uma vez, uma
grande festa. Por isso, gostaríamos
de convidar todos os panificadores
a adquirir seus ingressos para esse
evento, que, como os anteriores, de-

verá ficar na história e no coração da
família panificadora paulista.
E eu não poderia finalizar esta
minha mensagem sem, também,
convidar a todos a visitarem e a participarem da FIPAN 2012. Este ano,
nossa feira está ainda mais completa e, certamente, deverá oferecer a
todos os profissionais de nosso setor a oportunidade de tomar contato
com as mais modernas e avançadas
soluções em termos de matériasprimas e produtos, tecnologias de
fabricação, máquinas e equipamentos, ferramentais de gestão e tudo
mais para incrementar o desempenho de negócios dos panificadores
e de toda a cadeia do varejo independente. Não esqueça: as portas e
o seu compromisso com o futuro se
abrem no dia 17 de julho, OK?!
É isso: um grande abraço, bons
negócios e a gente vai se falando,
sempre!

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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SINDICATO DA INDÚSTRIA DE
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
DE SÃO PAULO

DIRETOR ADMINIST. ADJUNTO:

SUPLENTES DE DIRETORIA

José Borges Pereira

Alfredo Carreira dos Santos
Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira
José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho
Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes
Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito
Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

DIRETOR FINANCEIRO:

José Augusto Caseiro
GESTÃO 2011-2015

DIRETOR FINANC. ADJUNTO :

José Ricardo de Caíres
PRESIDENTE: Antero José Pereira

DIRETOR SOCIAL:

Delcino Pedro dos Santos
VICE-PRESIDENTES: Carlos Elias

DIRETOR TÉCNICO:

Gonçalves Perregil
Armenio Soares Ferreira

Luis Carlos de Souza
DIRETOR DE PATRIMÔNIO:

José Pinho dos Santos
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETOR ADMINIST. : Júlio César Dinis

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
DE SÃO PAULO
GESTÃO 2011-2015

DIRETOR DE MARKETING:

CONSELHO FISCAL

Antonio Carlos Stagliano

Antonio Rodrigues Ferreira

DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO:

Manuel Rodrigues Gato

Carlos Gonçalves Teixeira

DIRETOR DE MARKETING:

CONSELHO FISCAL

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo
Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira
José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva
Marcelo Costa Fernandes

Fernando Gonçalves Perregil
Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Júlio César Dinis
Manoel Alves Rodrigues Pereira
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Jaime Antônio Dias Simão
João Diogo
João Lucas Dias Gonçalves
Luiz Ivanildo Tenório Farias
Oswaldo Rodrigues de Abreu

Rodrigues Pereira
Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

João Lucas Dias Gonçalves

DIRETOR SOCIAL:
DIRETOR TÉCNICO:

Antonio Valter de Almeida Ribeiro

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

SECRETÁRIO:

DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E

Eduardo Gonçalves Martins

CONFEITARIA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

GESTÃO 2009-2013

PRESIDENTE: Antero José Pereira

Alfredo Carreira dos Santos
Alfredo Martins (in memoriam)
Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

VICE-PRESIDENTE:

CONSELHO ADMINITRATIVO

MEMBROS NATOS

Carlos Elias Gonçalves Perregil

MEMBROS ELEITOS

DIRETOR EXECUTIVO:

Carlos Gonçalves Teixeira

Antero José Pereira
Armênio Soares Ferreira
Carlos Elias Gonçalves Perregil
José Augusto Caseiro

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

SUPLENTE DIRETOR FINANCEIRO:

PRESIDENTE: Antero José Pereira
IDPC

Ricardo Magalhães
Sergio Bartolo Manso
Valdeir Antonio de Jesus

DIRETOR FINANCEIRO:
DIRETOR FINANC. ADJ :

GESTÃO 2009 – 2012

Antero José Pereira
Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Wagner Vale Ferreira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa

TESOUREIRO:

REPRESENTANTES JUNTO À FIESP

SUPLENTES DE DIRETORIA

VICE-PRESIDENTES: Manuel Alves

Paulo Roberto O. Sciamarelli

Antonio Portugal da Silva
João Diogo
José Baeta

André dos Santos Teixeira
Manoel de Oliveira Martins

FUNDIPAN

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES

DIRETOR ADMINIST. ADJ:

PRESIDENTE: Antero José Pereira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR DE PATRIMÔNIO:

Jair Marchini
Custódio dos Santos

Rodrigues Gonçalves
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SECRETÁRIO: Rubens Casselhas
CONSELHO FISCAL – EFETIVOS

CONSELHO CONSULTIVO
MEMBROS EFETIVOS

Alexandre Pereira Silva
Christian Mattar Saigh
Fernando Vasco Leça do Nascimento
Luiz Martins
Manuel Rodrigues Antunes Leal
Marcos Antônio Gonçalves Salomão
Ronaldo Amâncio Góz
CONSELHO CONSULTIVO
MEMBROS SUPLENTES

Antônio Pinto Ferreira

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão
CONSELHO GESTOR

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES

Pedro Paulo Sobrinho
Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS

André dos Santos Teixeira
Jair Marchini
Manuel de Oliveira Martins
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

Antônio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira
Manuel Rodrigues Gato

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa
Dialino dos Santos Rosário
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Fernando Paiva Castro e Azevedo
Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira
Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Wagner Vale Ferreira

Rodrigues Pereira
DIRETOR FINANCEIRO: Rui Manoel

Antônio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil
Pedro Paulo Sobrinho

Alexandre Pereira Silva
Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira
Carlos Alberto Ferreira

DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO JURIDICO CÍVEL,

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO:

ASSESSORIA DE IMPRENSA:

ÁREA TRABALHISTA

CRIMINAL, TRIBUTÁRIO

Irineu Carlos Martins

Dorotéia Fragata

ATENDIMENTO: de segunda a

Escritório Mesquita Pereira,
Marcelino, Almeida, Esteves
Advogados Associados S/C

MEDICINA DO TRABALHO:

REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde
Ocupacional e Clínicas – Dr. Amauri
Mesquita

Focus Marcas e Patentes –
Osvaldo Pelosi.

VICE-PRESIDENTE: Manoel Alves

sexta-feira, das 16h às 18h
CHEFE DE DEPARTAMENTO: Marcelo

Ramos de Andrade

ATENDIMENTO: de segunda à

sexta-feira, das 9 h às 12 h.
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:

ADVOGADO: Mirian Liviero, Franciny

ADVOGADOS: Marco Antonio

Toffoli e José Carlos Rister

Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr.
e Dra. Angela Lullo Ferreira

SEDE: Rua Santo Amaro, 313 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01315-001 – Fone: 11 3291-3700 – Fax: 11 3106-9867  CONSULTE NOSSO SITE:
http://www.sindipan.org.br  E-MAILS: PRESIDENTE: presidente@sindipan.org.br – VICE-PRESIDENTE: aipan@sindipan.org.br – GERENTE EXECUTIVO:
gerente@sindipan.org.br – JURÍDICO CÍVEL: civel@sindipan.org.br – JURÍDICO TRABALHISTA: trabalhista@sindipan.org.br – MARKETING: marketing@sindipan.org.br –
INFORMÁTICA: informatica@sindipan.org.br – REVISTA IP&C: revista@sindipan.org.br – SECRETARIA: secretaria@sindipan.org.br
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SAMPAPÃO É A NOVA MARCA
DO SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP
SAMPAPÃO

Ter uma identidade de comunicação e de visual moderna e atualizada é uma forma de integrar
ainda mais e implementar a eficiência e a produtividade do trabalho de uma entidade em prol
de seus associados. Pensando nisso, o Sindipan/Aipan/IDPC-SP, que congrega três entidades
da panificação paulistana e paulista resolveu unificar suas denominações, agora, sob uma só
marca. Nasce, assim, o SAMPAPÃO. Aprovada em reuniões com os associados, a partir do
mês de junho, a nova identidade única das entidades passará a ser divulgada e integrada a
todas as suas formas de comunicação, desde o logo de sua papelaria, até no relacionamento
com a mídia, público, governo e entidades correlatas. “O SAMPAPÃO simboliza a unidade e
sintetiza a concentração de forças das nossas entidades, trabalhando, cada vez mais em prol
de seus associados”, destaca Antero José Pereira, presidente do novo SAMPAPÃO.

Nova marca unificada passará
a ser utilizada em todas as
formas de comunicação das
entidades a partir de junho.

JANTAR DO PANIFICADOR
COM DANIELA MERCURY
Está chegando a hora! No dia 6 de julho, será realizada no Club Juventus, mais uma edição do Jantar
Comemorativo ao Dia do Industrial de Panificação, uma oportunidade para homenagear os empresários
do setor pela sua dedicação ao público consumidor e fazer a integração com seus familiares, amigos e
fornecedores. O evento – que, mais uma vez, contará com o apresentador da TV Bandeirantes Luciano
Faccioli como mestre-de-cerimônias – terá um mega show da cantora Daniela Mercury, animação da
Banda Opus e sorteio de muitos prêmios. Não perca: reserve já os seus convites no Sindicato. O Jantar
do Panificador 2012, promovido pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP, conta com o patrocínio da AB Brasil,
Admix, Anaconda, Bunge, Kibon, Moinho Santa Clara, Ocrim, Sara Lee e Souza Cruz.
Célia Santos

A cantora baiana Daniela Mercury fará um mega show no jantar.

PARCERIA DE RECICLAGEM E
LOGÍSTICA REVERSA DE CELULARES
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Eco-Cel

Por meio de seu Comitê Feminino, que tem como missão
contribuir com o meio ambiente visando soluções e práticas
sustentáveis, o Sindipan/Aipan/IDPC-SP firmou parceria com a
empresa Eco-Cel, de reciclagem e logística reversa de telefones
celulares. O modelo dessa ação proporcionará às panificadoras
que aderirem ao projeto a possibilidade de disponibilizarem
aos seus clientes diários a opção de descartar o seu aparelho
celular antigo, usado e/ou quebrado com bateria e carregador,
com toda a segurança e de forma ecologicamente correta,
em urna coletora instalada nos estabelecimentos. Para cada
aparelho coletado a Eco-Cel vai pagar um valor mínimo de R$
3,00 reais, podendo o panificador negociar outros valores. Esse
recurso financeiro poderá ser utilizado pela panificadora para
implementação de projetos sustentáveis em seu bairro ou de
forma particular. Mais informações marketing@sindipan.org.br.

Parceria com as entidades proporcionará a destinação
ecologicamente para os aparelhos descartados.

PAINEL DE NOTÍCIAS

Sindipan/Aipan/IDPC-SP

CAMPANHA PARA
INCENTIVAR CONSUMO DO PÃO
Um conjunto de quatro novos cartazes criados e desenvolvidos
pelo Departamento de Marketing do Sindipan/Aipan/IDPC-SP
passa a integrar a campanha para incentivar o consumo de
pão nas padarias, promovida de forma perene pelas entidades.
Todos eles estão sendo fornecidos fisicamente a todos os
associados, a fim de serem afixados em seus estabelecimentos.
“As abordagens dos cartazes evidenciam a qualidade do pão
da padaria e as formas de consumi-lo em diversos momentos
do dia, além da tradicional, sugerindo que o pão seja incluído
cada vez mais no café da manhã e nas refeições, bem como
acompanhando outros alimentos, como sopas e a mortadela, por
exemplo”, explica Vera Ruthofer, diretora executiva do Sindicato.

Novos cartazes
evidenciam a
qualidade do pão
e sugerem novas
formas de consumir
o alimento.

ENTIDADES PUBLICAM RETROSPECTIVA 2011

Sindipan/Aipan/IDPC-SP

O Sindipan/Aipan/IDPC-SP editou, em maio, um folder para distribuição aos seus
associados e em eventos com a retrospectiva de atividades das entidades ao longo do ano
de 2011. Entre outras informações, o material traz uma atualização das ações do IDPC – em
especial, aquelas realizadas pela sua Escola Móvel –, bem como sobre a FIPAN e sobre os
seminários e palestras desenvolvidos ao longo do ano no auditório da sede do Sindicato,
sempre abordando assuntos e temas do maior interesse dos associados. O folder ainda traz
uma mensagem do presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, enaltecendo a vocação para
prestação de serviços das entidades: “Elas deixaram de ser simples entidades sindicais
representativas do segmento de panificação paulista, para se transformarem em verdadeiras
empresas prestadoras de serviços aos nossos associados”, registra Antero José Pereira.
Folder com a retrospectiva: 2011 foi um ano de muita
produtividade para as entidades, aliás, como todos os anteriores.

DEZ ANOS DO IDPC SÃO COMEMORADOS NA CÂMARA

Sindipan/Aipan/IDPC-SP

No dia 4 de junho, foi realizada, a pedido do vereador Toninho Paiva (PR/SP), na Câmara Municipal
de São Paulo, uma sessão solene para comemorar os dez anos do Instituto do Desenvolvimento
de Panificação e Confeitaria, o IDPC. O evento contou com a participação de um grande número
de convidados e foi prestigiado com a presença de diversas autoridades das esferas municipal,
estadual e federal, além de personalidades ligadas a entidades do setor e parceiras do estado de
São Paulo. Na ocasião, além das homenagens a todos aqueles que contribuíram para a criação
e o desenvolvimento do Instituto ao longo de sua primeira década de atividades em prol da
profissionalização no setor de panificação e confeitaria, também foi apresentado um protótipo do
livro que será lançado pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP para marcar ainda mais a passagem dessa
importante data. Na próxima edição da revista IP&C, traremos uma reportagem completa sobre
esse evento.
Comemoração contará com lançamento de livro contando a
história dos primeiros dos dez anos do IDPC.
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AipanTV

ESCOLA MÓVEL ENCERRA
TEMPORADA EM SANTO AMARO

Escola Móvel: levando cursos e treinamentos em
panificação e confeitaria para os bairros de São Paulo.

No dia 25 de maio, a Escola Móvel do Sindipan/Aipan/IDPC-SP concluiu mais uma etapa
de sua programação itinerante, levando cursos e treinamentos para os bairros da periferia
da capital paulista. Ela ficou instalada, desde o dia 2 de maio, no Mercado Municipal de
Santo Amaro. “Tivemos uma participação recorde de mais de 150 alunos no período.
E ficamos muito felizes com a receptividade e o retorno que a comunidade local nos
deu”, afirma, satisfeito, Rodrigo Sant’Anna Lopes Chaluppe, gerente técnico executivo
do IDPC. Entre os cursos ministrados no período estiveram o de Atendimento ao Cliente
com Foco em Fatiamento, os de Noções de Higiene e de Manipulação de Alimentos,
o de Doces e Tortas e o de Técnicas para Melhoria da Qualidade o Pão Francês. A
Escola Móvel das entidades retomará suas atividades normais seguindo para o bairro do
Aricanduva, logo depois da FIPAN, no final de julho.

O dia 8 de maio foi um dia muito importante para o Instituto do Desenvolvimento
de Panificação e Confeitaria e para toda a panificação paulista. É que naquela
data foi realizada a formatura de mais uma turma do Curso de Técnico de
Alimentos em Panificação e Confeitaria do IDPC. Mais 12 alunos receberam
o certificado de aprovação no curso que teve a duração de 18 meses, com
carga horária total de 1.200 horas. Cada um deles é, agora, um profissional
com capacidade para coordenar, supervisionar, planejar e conduzir os
processos de produção de alimentos. Além disso, estão habilitados a avaliar
os insumos e a sanidade dos produtos acabados, por meio da implementação
das normas que mantêm adequadas as condições higiênico-sanitárias do
ambiente e garantindo alimentos seguros.

Cláudio Lira

IDPC COMEMORA A FORMATURA
DE MAIS UMA TURMA DE TÉCNICOS

Cheia de gás: capacitados pelo IDPC, os formandos da nova
turma de técnicos em panificação estão plenamente aptos a
atuar no mercado.

PONTO ELETRÔNICO COMEÇA A
VIGORAR EM SETEMBRO PARA AS MPES

StockFree

O Ministério do trabalho e Emprego confirmou a entrada em vigor em 2 de abril de 2012, do novo sistema de
registro de ponto eletrônico para as empresas da área industrial, que utilizam o sistema de controle de ponto
eletrônico. Já para as micro e pequenas empresas, a adaptação às condições da Portaria 1.510/2009 começa
a valer só a partir de 3 de setembro deste ano. Vale lembrar que continuam válidos, além do ponto eletrônico,
o manual e o mecânico, sem nenhuma restrição legal. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas, por meio
de consulta ao Departamento Jurídico Trabalhista do Sindipan/SP, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 13h00
e das 14h00 às 18h00 (consulta telefônica), ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira das 16h00 às 18h00.

As adaptações à Portaria 1.510/2009 começam a valer só a partir de 3 de setembro para as MPEs.

Recentemente, a Pão de Queijo Majestade – tradicional e respeitada empresa fornecedora de
salgados congelados para o comércio alimentício, localizada na zona Leste de São Paulo e associada
do Sindipan/Aipan/IDPC-SP – teve seu nome mencionado e injustamente envolvido pelos meios de
imprensa, em função de um crime cometido por um de seus funcionários, que utilizou um veículo de
propriedade da companhia para fins ilícitos (tráfico e entrega de drogas). No mercado há mais de
dez anos e sempre prezando a qualidade de seus produtos e a excelência no atendimento de seus
clientes, a Pão de Queijo Majestade vem a público esclarecer que nada tem a ver com o ocorrido, sendo
que o fato se tratou de desvio de conduta do funcionário, que utilizou indevidamente – e, obviamente,
sem o conhecimento da empresa – seu instrumento de trabalho, o mencionado veículo, cuja finalidade
exclusiva é o transporte de seus produtos. Atingida em sua imagem, a Pão de Queijo Majestade lamenta
profundamente o ocorrido e se coloca à disposição de seus clientes, fornecedores e parceiros para
sanar quaisquer dúvidas e prestar todos os esclarecimentos necessários sobre os fatos ocorridos.
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Pão de Queijo Majestade

PÃO DE QUEIJO MAJESTADE ESCLARECE
FATO LAMENTÁVEL ENVOLVENDO SEU NOME

A Pão de Queijo Majestade se coloca à
disposição de seus clientes, fornecedores
e parceiros para prestar todos os
esclarecimentos necessários sobre os
lamentáveis fatos ocorridos.

PAINEL DE NOTÍCIAS

HARALD COMPLETA 30 ANOS
COM NOVA LOGOMARCA
Harald

No ano em que completa 30 anos de dedicação e amor ao
chocolate, a Harald renova sua logomarca. Na nova concepção,
a forma simples e simétrica da elipse reforça a identidade séria
e acessível da empresa, além de remeter ao movimento da
colher durante o derretimento do chocolate, enquanto o brilho
atrai o olhar do consumidor com associações reais de um
produto de alta qualidade. Já o vermelho do fundo foi substituído
pela cor vinho, que remete ao universo quente do chocolate e
transmite também força e liderança. E no lugar do amarelo,
cor mais comum e genérica, entrou o tom ouro-ocre, que está
diretamente relacionada à qualidade, à nobreza, ao requinte e à
tradição familiar. A grafia do nome Harald, entretanto, foi mantida.
“Referência importante para manutenção da identidade junto aos

diversos públicos usuários da empresa, a nova logomarca vem
reforçar que o sucesso centenário da Harald se deve à sua postura
inovadora, que em constante atualização, visa a obter os melhores
resultados em produtos e serviços sempre direcionados para seus
clientes e consumidores. O novo formato e cores também vêm
anunciar os novos caminhos a serem traçados pela empresa”,
afirma Ernesto Ary Neugebauer, presidente da Harald.

SINDIPAN/RS

ARILDO BENNECH OLIVEIRA RECEBE O
TÍTULO DE CIDADÃO DE PORTO ALEGRE
Como fruto de uma proposição do vereador Mauro Pinheiro
(PT/RS), a Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu, em
sessão solene realizada no dia 18 de maio, o título de Cidadão
de Porto Alegre a Arildo Bennech Oliveira, presidente do
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de Massas
Alimentícias e Biscoitos do Rio Grande do Sul (SINDIPAN-RS) e
diretor do Grupo Superpan. A sessão, presidida pelo vereador
Mauro Zacher (PDT/RS), foi prestigiada por diversas autoridades
e personalidades, entre elas Antero José Pereira, presidente do
Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Agradecendo a homenagem, Arildo
lembrou seu início como padeiro na década de 1980 e, ainda,
falou da evolução do setor no Rio Grande do Sul: “Na época em
que tomei posse como presidente do SINDIPAN-RS, em 1995,
o setor gerava 5 mil empregos diretos. Nesses anos todos,
desenvolvemos nossas padarias. Obtivemos mais qualidade e
ganhamos reconhecimento. Hoje, o setor gera 65 mil empregos
diretos e R$ 4 bilhões de faturamento anual. Esse título da Câmara
me deixou comovido e agradecido, pois considero os vereadores
companheiros de batalha”, registrou, bastante satisfeito.

Novo formato e cores vêm
anunciar os novos caminhos a
serem traçados pela empresa
a partir de agora.

Antero José Pereira (Sindipan/Aipan/IDPC-SP), Francisco Oliveira
(SINDIPAN/RS), Luiz Fernando Santanna da Silva (SINDIPAN/RS), Arildo
Bennech Oliveira (SINDIPAN/RS / Grupo Superpan), Maria da Conceição
Santos Denisiuk (SINDIPAN/RS) e Carla Carnevali Gomes (SINDIPAN/RS).

Mauro Pinheiro (vereador), Arildo Bennech Oliveira (SINDIPAN/RS /
Grupo Superpan), sua esposa Maria Isabel Alano da Silva, Mauro Zacher
(vereador) e Antero José Pereira (Sindipan/Aipan/IDPC-SP).

CHICLETS ESTÁ DE CARA NOVA E LANÇA EMOTIGUMS
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Kraft Foods

Chiclets, a primeira goma de mascar do Brasil, está de cara nova. A marca apresenta nova
embalagem com uma cara mais moderna e com forte conexão com as redes sociais. As embalagens
trazem uma coleção de personagens que promete revolucionar a presença de Chiclets no ponto
de venda e conectar ainda mais a marca com seu público adolescente: os irreverentes “Chiclets
Emotigums” – fusão de “emoticons”, figuras conhecidas no meio digital por retratar diversas feições,
e “gum”, relativo à goma. Serão lançados 135 Emotigums diferentes na embalagem com duas
unidades e outras 35 opções na embalagem maior com 10 unidades. A aposta de Chiclets é que as
novas embalagens virem uma verdadeira febre, sobretudo entre o público adolescente, pois, além
de serem colecionáveis, darão acesso a diversos conteúdos exclusivos na Internet. “Acreditamos
que os adolescentes vão querer colecionar os 135 personagens, como acontece com álbuns
de figurinhas, mas com estilo especial e típico de Chiclets, trazendo personagens inspirados na
famosa e saudosa embalagem do Mini Chiclets. Juntamos diversos ícones da marca, sua caixinha
e o desenho do Mini Chiclets, e trouxemos ao contexto atual dos nossos consumidores com os
Emotigums e a ativação online”, comenta André Zanin, gerente de Marketing de Chiclets.

Caras e bocas: a aposta de Chiclets é
que as novas embalagens virem uma
verdadeira febre, sobretudo entre o
público adolescente.

NOVIDADES

Mauri/Fleischmann

VERSATILIDADE NAS PADARIAS
A Fleischmann lança o MIX SALGADINHO FLEISCHMANN. Além da excelente qualidade do produto, sinônimo da marca Fleischmann, destaca-se a sua versatilidade, pois com a mesma mistura
é possível preparar coxinha, bolinho de carne, croquete, rissole, bolinha de queijo, esfiha, enroladinho, empada e também nhoque, por ser a única mistura do mercado com flocos de batata.
A alta porcentagem de flocos de batata do produto também garante uma massa macia e de fácil
manuseio no momento do preparo. O produto é apresentado em embalagens com 5kg, e rende
até 300 unidades de salgados, com 80g cada. SAC: 0800 7041931. Site: www.fleischmann.com.br

NA ONDA DOS CONGELADOS

Mauri/Fleiscmann

A Mauri e a Fleischmann lançam o FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
PARA MASSA CONGELADA. Para o desenvolvimento do produto,
além de se basear nas pesquisas que apontam o amadurecimento
do segmento de congelados, a Mauri/ Fleischmann realizou por
dois anos testes com o Fermento Biológico Fresco para Massa
congelada, em que comprovou a eficácia do produto. Os resultados comprovam que o fermento
aumenta em 16% o volume de massa de cada pãozinho francês sem a necessidade de cuidados adicionais para o preparo, ou seja, segue o mesmo padrão e praticidade do trabalho com o
Fermento Biológico Fresco, já conhecido de todos os padeiros. A inovação que irá tornar mais
produtivo o dia a dia das padarias, pode ser encontrada em caixas com 50 pacotes com 500g
cada ou em sacos de 10kg, com validade de 45 dias e conservação em temperatura de 2ºC a 5ºC.

PARA FACILITAR A ROTINA

Nestlé

A Nestlé Professional, divisão de food service da Nestlé, apresenta mais uma novidade que
facilita a vida agitada das cozinhas profissionais de todo o Brasil: o TEMPERO REFOGA MAGGI
é a solução ideal para as receitas que utilizam a refoga da cebola e do alho. O produto, em
embalagem de 1,1kg, traz o sabor e o aroma da refoga tradicional, permitindo, ainda, que o
profissional dê o seu toque pessoal no preparo do prato. Disponível na versão em pó, o lançamento traz equilíbrio ideal entre a cebola e o alho e elimina etapas que antecedem o preparo
dos ingredientes frescos: armazenar, higienizar, descascar e picar. O Tempero Refoga Maggi
é ideal para preparar arroz, feijão e muitas outras receitas presentes no dia a dia de cozinhas
profissionais. SAC: 0800 7701176. Site www.nestleprofessional.com.br

Wickbold

O INTEGRAL MAIS VENDIDO NO BRASIL
Pelo segundo ano consecutivo, o GRÃO SABOR CASTANHA-DO-PARÁ E QUINOA é o pão integral
industrializado mais vendido do Brasil (Fonte: Nielsen Scantrack ano-móvel jan/12). Lançado pela
Wickbold em 2008, o produto rapidamente ganhou popularidade por todo o país, impulsionando
as vendas da empresa. Uma receita exclusiva composta por ingredientes nobres e nutritivos que
resulta num pão saboroso e saudável. Sabe-se que a castanha-do-pará retarda o envelhecimento,
evita o surgimento de doenças neurodegenerativas, auxilia no funcionamento da tireoide e reduz
o risco de câncer de próstata. Enquanto a quinoa é rica em carboidratos e proteínas, previne
doenças como anemia, problemas cardiovasculares, osteoporose, constipação e câncer. A linha
Grão Sabor está disponível também nas seguintes versões: Quadradinho, Multigrãos, Girassol e
Castanha, Granola e Iogurte, em formato quadrado, e Integral, Amaranto e Linhaça e Canela e
Passas, em formato redondo. SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br
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MUITO MAIS DELÍCIA

Bunge

Rica em vitaminas, Zero Trans e muito mais cremosa e saborosa, a nova linha de
MARGARINAS DELÍCIA, produzida pela Bunge Brasil, chega às padarias em embalagens mais modernas, para o consumidor celebrar o seu “Momento Delícia”. As
novidades foram implantadas a partir de pesquisas realizadas com consumidores
na Delícia Light – a primeira margarina light da categoria é ideal para os consumidores que buscam qualidade de vida sem abrir mão do sabor –, na Delícia Mila, com
sabor de milho, e, ainda, nas duas versões da linha, ideais para uso culinário – as
margarinas Delícia Cremosa (que, agora, ganha uma nova formulação, com um
toque de leite) e Delícia Supreme –, que conferem mais sabor a pratos especiais.
“Os ingredientes e a formulação da margarina Delícia Cremosa garantem cremosidade e sabor às receitas, podendo ser adicionada a diferentes tipos de massas, por
exemplo. Já a Delícia Supreme, que possui toque de leite e suave sabor de manteiga, é uma ótima opção para destacar o sabor de bolos e pães”, afirma Luiz Farias,
chef da Bunge Brasil. SAC 0800 727 55 44. Site: www.delicia.com.br

SABOR EM TRIÂNGULOS

Tirolez

A Tirolez lança o GORGONZOLA, queijo de origem italiana, agora pode ser encontrado fracionado em formato triangular de 200g. Queijo de massa crua, ele é feito com leite de vaca integral, pasteurizado. Após o 11º dia de maturação ele é perfurado com agulhas de aço para que o penicillium roquefortii, adicionado antes da coagulação do leite,
possa respirar o oxigênio e o gás carbônico da fermentação ser liberado. Assim as cepas vão se desenvolvendo por
toda a massa do queijo colorindo-o com o mofo azul. Protegido por uma salga demorada, o gorgonzola rescende
um odor intenso e característico, mas oferece um sabor delicioso e inebriante. Pode ser degustado puro, em molhos
culinários ou sob a forma de patês abrandados com manteiga, creme de leite, requeijão e o creme de ricota. Por
ser um queijo de sabor forte, o gorgonzola pede um vinho tipo encorpado. Mas também aceita combinações por
contraste, com vinhos licorosos. Não pode faltar numa tábua de queijos. SAC: 0800 552035. Site: www.tirolez.com.br

A Dori Alimentos destaca uma nova versão nutritiva e saborosa para uma linha que já é sucesso da
empresa há 15 anos. Disponível em embalagens com 500g, 80g, 18g e 11g para trabalhar com o
atacado e o varejo, o DISQUETI SEMENTE DE GIRASSOL atende a uma demanda do mercado por
alimentos que associam qualidades nutricionais ao sabor. “Desenvolvemos um produto leve e gostoso,
pois combina o chocolate às propriedades da semente de girassol.” afirma Jean Carlos Paiva, gerente
de Marketing da Dori. Seguindo o conceito “Alegria” atribuído à linha Disqueti, a apresentação alegre
e colorida da novidade complementa a família de pastilhas de chocolate, que oferece cinco outras
opções: Disqueti Chocolate, Disqueti Love (pastilhas em formato de coração), Mini Disqueti Chocolate,
Disqueti Tão e Disqueti de Amendoim. SAC: (14) 3408-3046. Site: www.dori.com.br

Dori Alimentos

ALTO VALOR NUTRICIONAL

DRIBLE NA FOME DE DOCE

Trio Alimentos

Pensando em atender a todos que adoram sobremesas, a Trio Alimentos apresenta sua nova linha de
BARRAS DE CEREAIS DE SOBREMESAS. Uma alternativa para matar a fome e a vontade de comer doce
sem sair da linha, afinal, fazer uma pausa para um lanche no meio da tarde ou de manhã é um hábito saudável desde que se escolha os alimentos certos. A linha possui quatro versões deliciosas: Pavê de Chocolate
Light – gostosa, saudável e prática, com nutrientes essenciais e baixíssimos teores de gordura e açúcar;
Mousse de Chocolate Light – com o sabor incomparável do mousse de chocolate esta barra pode ser consumida a qualquer hora do dia, gelada ou quente; Morango com Chantily Light – a nova alternativa de sobremesa enriquecida com cereais de alta qualidade, baixo teores de açúcar e gordura com nutrientes que não podem faltar na alimentação diária; e Torta de Maçã Light, com cereais cuidadosamente selecionados e frutas
in natura sem incorporação de conservantes. Outra vantagem das barras de cereais de sobremesas é o valor
calórico de cada unidade: apenas 69 calorias na embalagem de 20g. SAC: 0800 118 975. Site: www.trio.net.br
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A Sorvetes Jundiá apresenta um dos novos sabores de sua Linha Max de picolés Premium: o lançamento
do sorvete MAX TORTA DE LIMÃO. A novidade segue a premissa de oferecer um sabor único e com textura incomparável, sendo produzido para tornar qualquer hora do dia um momento especial. O Max Torta
de Limão é ideal para quem é fã da combinação entre frutas cítricas com um toque suave e cremoso
do chocolate branco. O picolé apresenta uma massa de sorvete cremosa com sabor de torta de limão e
incrementada com pedacinhos de biscoito, enquanto a cobertura é de chocolate branco com raspinhas
de limão, o que dá um toque todo especial ao paladar. SAC: 0800 7729998. Site: www.jundia.com.br

Sorvetes Jundiaí

LIMÃO COM CHOCOLATE BRANCO

FRUTA NO SAQUINHO

Jasmine Alimentos

Smoothies são a mais nova febre de quem curte uma alimentação saudável. À base de frutas frescas,
são versáteis e permitem infinitas combinações, a gosto do freguês. A Jasmine Alimentos, posicionada no mercado de alimentos saudáveis, inova mais uma vez e lança a versão inédita no País: SMOOTHIES EM SAQUINHO LONGA VIDA. Em doses individuais com 90g de fruta concentrada, densa e
rica em vitaminas com apenas 60 calorias, são práticos e muito saborosos. Guiada pelo conceito on
the go, a mobilidade e facilidade das frutas no saquinho garantem o diferencial do produto. É só tirar
da mochila da escola, da bolsa ou da pasta de trabalho e está pronto para o consumo, em qualquer
lugar. Nos sabores Maçã e Banana; Maçã e Uva; e Maçã, Framboesa e Uva, os Smoothies Jasmine
são elaborados com 100% de fruta. Sem qualquer conservante, aromatizante ou adição de açúcar
apenas um ingrediente foi acrescentado para que as frutas chegassem ao mercado em saquinhos: a
praticidade. Super leves e sem limite de consumo, um único saquinho oferece o valor nutricional de
uma das cinco porções de frutas ou legumes recomendadas pela OMS – Organização Mundial de
Saúde - para consumo diário. SAC: 0800 7018003. Site: www.jasminealimentos.com.br

A Vigor, que está no mercado há mais de 90 anos, acaba de apresentar um novo posicionamento repleto
eto
de novidades. O momento que escolheu para retornar à mídia com bastante força e com identidade visual
ual
renovada traz a linha IOGURTE MIX VIGOR CEREAIS & FRUTAS entre um dos seus lançamentos de desestaque. Voltada especialmente para atender ao público adulto, que busca por uma alimentação saudável,
el,
saborosa e de qualidade, ela oferece essa proposta diferenciada. Os produtos podem ser encontrados
os
em três sabores: Iogurte Desnatado com Granola e Uva passa (165g); Iogurte Desnatado com Granola,
a,
Castanha e Linhaça (165g) e Iogurte Desnatado com Granola, Maçã e Canela (165g). Outra novidade da
Vigor é o IOGURTE LÍQUIDO DESNATADO BATIDO. A versão traz o conceito prático e saudável, pois vem
em
adoçada e permite que os consumidores acostumados a bater o iogurte natural pela manhã, encontrem
em
essa opção nas gôndolas dos supermercados. A ideia é que dessa forma todos possam dedicar o seu
eu
tempo matinal em outras atividades que diminuam suas tarefas na cozinha sem perder a qualidade do que
é consumido. O produto pode ser encontrado em duas opções de embalagens, uma voltada à família com
1 litro e a outra em formato individual de 200 ml. SAC: 0800 7246433. Site: www.vigor.com.br

A NOVA CARA DA CERVEJA DOS AMIGOS

Heineken

A BAVARIA, tradicional cerveja dos amigos, faz um verdadeiro regaste a sua essência, do valor a amizade verdadeira e o vínculo com o universo sertanejo, e reforça seu
conceito com uma nova receita e novo design de suas embalagens. Produzida sob os
mais rigorosos padrões de qualidade na fabricação e seleção dos ingredientes, Bavaria
traz agora uma cerveja singular, com espuma mais cremosa e que protege ainda mais
o sabor e aroma. Todos os valores de Bavaria estão ressaltados em sua nova embalagem, que reforça suas credenciais cervejeiras, tradição e masculinidade: o touro, que
representa a força da marca. As medalhas, que remetem a tradição da cerveja dos amigos; e a cevada, que representa o ingrediente essencial para a produção da cerveja. A
cor verde proprietária da marca foi valorizada nas embalagens, principalmente na lata,
contribuindo para aumentar o destaque do produto na gôndola e chamar a atenção dos
consumidores. SAC: 0800 888 1010. Site: www.heinekenbrasil.com.br
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SKYY INFUSIONS DESEMBARCA NO BRASIL

Campari

Os fãs da marca SKYY VODKA já podem comemorar a chegada de SKYY INFUSIONS ao
Brasil. A linha, que já é sucesso nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, já está
disponível nas versões Citrus e Maracujá, nas famosas garrafas azul cobalto em 750ml. Elaborada a partir de SKYY VODKA e aromas naturais de frutas, SKYY INFUSIONS é lançada
no Brasil atendendo aos pedidos dos consumidores. Com a tendência da coquetelaria no
Brasil, SKYY INFUSIONS torna-se a bebida ideal para o preparo de drinks - dos mais simples até os mais sofisticados. “O consumidor perceberá que os coquetéis ficam ainda mais
especiais com SKYY INFUSIONS”, comenta Julka Villa, diretora de marketing da Campari do
Brasil. “Isto porque a bebida acentua o sabor das frutas nos drinks, valorizando ainda mais a
mistura”. SAC: 0800-9939599. Site: www.camparigroup.com

O MELHOR VINHO DO VELHO MUNDO

Casa Santa Vitória

Um dos vinhos mais premiados da Casa de Santa Vitória, uma empresa do Grupo Vila Galé, focada na produção e comercialização de vinhos e azeites alentejanos de qualidade superior, conseguiu colocar-se, mais uma vez, no topo da lista
dos melhores vinhos do mundo. O CASA DE SANTA VITORIA TOURIGA NACIONAL foi o vencedor da categoria Vinho
Tinto do Velho Mundo, parte do Premio Melhores do Vinho, evento organizado pela revista Prazeres da Mesa e pelo o
ExpoVinis Brasil, que se uniram para avaliar vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes de todo o mundo. O vinho Casa
de Santa Vitória Touriga Nacional é da safra de 2008 e se encontra à venda no Brasil por meio de distribuidores. Produzido
na região do Baixo Alentejo, em Portugal, esse vinho encorpado possui aromas florais e frutados, notas de tabaco, café e
especiarias. SAC: (+351) 284 970 170. Site: www.santavitoria.pt

EFEITO HIPNOTIZANTE

Ypióca

A Ypióca coloca no mercado a vodca HYPNOSE, finíssimo destilado alcoólico, tridestilado. A
Hypnose é uma vodca pura, de sabor suave com graduação alcoólica de 37% vol. Com inves-timento de R$ 1 milhão, o produto marca a entrada do Grupo Ypióca no segmento de vodcas e
a
promete ser um verdadeiro sucesso. Além desta, outra novidade da empresa fica por conta da
a
nova embalagem da cachaça YPIÓCA ORGÂNICA. As mudanças – realizadas tanto na garrafa
e
quanto no rótulo (sleeve) – reforçaram ainda mais a qualidade, o valor agregado e originalidade
al
do produto. O layout destaca a ilustração de um engenho, simbolizando o processo tradicional
de produção da cachaça. A Ypióca Orgânica é produzida com cana cultivada em adubo orgâ-o
nico, colhida sem queima de palha e fermentada com leveduras naturais, envelhecida um ano
em tonéis de freijó. SAC: 0800 7030110. Site: www.ypioca.com.br

Yaegaki

SAQUÊ FROZEN: O CONQUISTADOR
A Yaegaki, conceituada marca de saquê, chega ao Brasil com uma exclusividade por meio da importadora
Tradbras: a VERSÃO FROZEN da bebida símbolo do Japão. A novidade faz com que a marca ganhe um importante diferencial no disputado mercado de bebidas. A garrafa azul com 300ml é considerada um tipo premium,
com fórmula especial que pode ser congelada. Para isso, basta levar a garrafa ao congelador por um período
de duas horas. Com consistência cremosa, pode ser servido puro ou ser a base para coquetéis. O saquê é
um fermentado de arroz que tem a graduação alcoólica em torno de 15%, próxima ao do vinho. Nos Estados
Unidos, o saquê é chamado de "vinho japonês" devido a complexidade dos seus aromas e sabores. Ele está
conquistando cada vez mais espaço em restaurantes, bares e até nos supermercados do Brasil. A moda do
saquê virou febre com a explosão de consumo das “caipirinhas” de saquê. Depois chegaram as versões premium que podem ser consumidas puras. SAC: (11) 3229-6455. Site: www.tradbras.com.br
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TALENTO EM EVIDÊNCIA
Os cinco homenageados com o título de Panificadores do Ano de 2012 falam de sua
alegria em receber as indicações e contam um pouco de sua história de trabalho,
dedicação e amor incondicional à panificação.

D

Fotos: Cláudio Lira

estacar-se no setor de panificação está longe
de ser, realmente, algo que possa ser considerado fácil. Afinal, ele é enorme e há muita,
muita gente boa mesmo trabalhando nele. Por essa
razão, selecionar cinco profissionais para representar a categoria para serem homenageados durante o
Jantar do Panificador – que este ano acontece no dia
6 de julho, no Club Juventus – é uma tarefa das mais
difíceis para o Sindipan/Aipan/IDPC-SP.
Mas a homenagem, emblemática e extensiva a
toda a classe dos panificadores precisa ser feita. Isso
porque o talento inato para os negócios, somado a
grandes doses de aprendizado e aperfeiçoamento, e,
porque não dizer, de resiliência, que é aquela capacidade de vencer os reveses e se adaptar às novas situ-

Antônia, de vermelho, ao centro, feliz com a indicação, com Judite
Santos Ferreira Andrade e José Raimundo de Andrade, que a ajudam
na administração da Nova Portuguesa.
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ações muito rapidamente, precisam ser incentivados.
E nada melhor do que o exemplo para se fazer isso.
Assim, mais uma vez, em 2012 as entidades escolheram cinco personalidades do setor para receberem
o seu Prêmio Panificadores do Ano – um reconhecimento sincero às pessoas que, realmente, fazem a diferença no seu dia a dia de trabalho, e que com sua
dedicação, honestidade, persistência e criatividade,
criam as condições para o setor da panificação evoluir sempre, conquistando novos espaços e ensejando novas oportunidades. Conheça, então, agora esses
exemplos de vida e de profissionalismo, que receberão as homenagens este ano no Juventus.

ENERGIA FEMININA
Primeiro as damas, como manda a boa educação. Antônia Pinheiro de Oliveira é a “flor” no “jardim” do seleto grupo de escolhidos para receber a homenagem
do Prêmio Panificadores do Ano 2012. Panificadora há
12 anos, Antônia “herdou” a paixão por padarias do
marido, que hoje comanda, com um sócio, a Padaria
Via Brasil, na Cidade Dutra. “Ele sempre foi panificador. Mas eu, antes de atuar no segmento, trabalhava
como contadora e nem pensava em abraçar a profissão. O interesse surgiu quando seu esposo comprou
outra padaria no Jardim Ibirapuera e a gerente dessa
padaria saiu de lição maternidade. Aí, não houve jeito: tive que assumir o negócio”, conta.
A experiência foi tão boa, que quando, em 2007, o
casal adquiriu a Panificadora e Confeitaria Nova Por-

PANIFICADORES DO ANO

tuguesa, na Av. do Cursino, 3.494, no bairro da Saúde,
em São Paulo, Antônia não hesitou: começou a dirigir
a padaria sozinha. De lá para cá, muito coisa mudou
– para melhor! – na vida dela. Para dar conta de uma
responsabilidade tão grande, Antônia fez questão de
participar de diversos cursos de panificação, inclusive alguns promovidos pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP.
“Fiz isso não só porque queria aprender a ser panificadora, mas também para dominar a técnica do ofício e, ainda, aperfeiçoar o atendimento e o modelo de
gestão da padaria”, revela.
E foi assim que o mundo perdeu uma boa contadora, para ganhar uma excelente panificadora. Hoje,
Antônia diz que não pensa mais em voltar à antiga profissão, porque na condução dos negócios da
Nova Portuguesa ela se realiza e sente um grande
compromisso. Isso porque apesar de não ser muito grande, a padaria, na qual trabalham 16 funcionários, é ponto de referência no bairro. “Sou muito
exigente, principalmente com a higiene do local.
Sem falar, é claro, da qualidade dos produtos e dos
serviços que oferecemos ao nosso público, eminen-

Neco, da Essen: quando a gente ama o que faz, metade do sucesso
já está garantido. Os outros 50% vêm do trabalho, da dedicação e, é
claro, da vontade de melhorar sempre.
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temente residencial”, explica.
A notícia de ter sido indicada para receber o Prêmio Panificadores do Ano foi, para ela, uma grata
surpresa. “Quando recebi a ligação me informando
do fato, eu estava de licença médica, e fiquei muito
feliz e animada. Naquele momento, isso me ajudou
muito”, conta, com justificável orgulho. Porém, ainda segundo ela, trata-se de uma honra que aumenta seu compromisso com seus pares da panificação,
bem como com seus funcionários, clientes e amigos:
“Se já sou bastante participativa nas atividades do
Sindicato e da panificação em geral – uma vez que
compareço a todos os eventos e congressos do setor –,
vou procurar ser ainda mais. Afinal de contas, agora,
como Panificadora do Ano, tenho a responsabilidade
de ser uma profissional ainda melhor e um exemplo
ainda maior para todos aqueles que me conhecem”,
justifica. E ninguém duvida que ela vai conseguir.

NEGÓCIO DE FAMÍLIA
Alberto Gomes da Rocha Filho, o “Neco”, é panificador há quase 40 anos. Sua história na profissão começa em 1974, quando trabalhava na padaria do pai,
no bairro da Vila Zelina, junto com seus seis irmãos.
“Meu pai era português e, naquele tempo, não havia
tanta escolha para os filhos. Os pais faziam a gente trabalhar logo cedo, e isso era muito bom, porque
ajudava a lapidar o caráter deles de forma muito precoce. A gente era uma família e, portanto, nada mais
natural do que lutar juntos atrás do mesmo ideal”,
relembra Neco, apelido carinhoso que ganhou desde
aqueles seus primeiros tempos de padaria.
Mas Alberto tinha planos. E o tempo passado trabalhando na panificadora do pai ser viu de escola,
da qual tirou o aprendizado para alçar voos mais altos na profissão que também aprendeu a amar. Isso
aconteceu definitivamente em 1982, quando começou a trabalhar como empregado na panificadora de
um tio, no Jardim Colorado, na região de Itaquera, em

PANIFICADORES DO ANO

São Paulo: a padaria Essen, da Rua Tomé Álvares de
Castro, 301. A escolha do local foi feita pelo tio, que
comprou o terreno e a construiu. E quase quatro anos
depois, Neco e seus irmãos compraram a parte dele e
começaram a tocar o negócio.
“Mais tarde, meus irmãos resolveram sair da sociedade para montar suas próprias padarias. Hoje,
divido o comando da Essen com meus filhos Alberto Gomes da Rocha Neto e Adriano Gomes da Rocha,
que me dão muito orgulho e felicidade”, conta Neco,
emocionado. E o trabalho numa padaria, como todo
mundo que é panificador sabe, é duro, mas muito recompensador.
“Não creio que um panificador nasça ‘feito’. A profissão vem muito da prática. Veja o meu caso: nunca
estudei para isso, mas é algo que, sinceramente, não
posso viver sem. E, quando a gente ama o que faz,
metade do sucesso já está garantido. Os outros 50%?
Bem, isso só vem com muita dedicação, capacidade
de inovar e, é claro, trabalhando sempre e cada vez
mais para melhorar. ‘Só’ isso!”, registra a fórmula de
sua bem-sucedida trajetória na panificação, com um
sorriso para lá de sincero.

NASCIDO COM A ESTRELA
Daqui a dois anos, Artur Andrade Pinto vai completar um aniversário importante: serão nada menos do
que 60 anos de sua vida dedicados à panificação. E
não há dúvidas de que o termo “paixão” é pouco para
definir essa sua intensa ligação de seis décadas com
o ramo que ele abraçou como profissão, iniciadas no
longínquo ano de 1954. Nascido em Portugal, logo que
chegou ao Brasil Artur foi trabalhar num pequeno hotel em São Paulo, como ajudante de cozinha. Mas ele
demorou apenas seis dias para descobrir que aquele
emprego não tinha nada a ver com ele. “Percebi isso
logo e não perdi tempo: mudei-me para São Vicente,
no litoral paulista, e comecei a trabalhar na padaria
de um amigo, onde aprendi a trabalhar como panifi-

Artur, da Estrela do Butantã: a importância do respeito à família,
compartilhado com o aprendizado constante, ao longo de quase 60
anos dedicados à panificação.

cador e peguei gosto pela profissão”, lembra, com ar
de saudade.
Depois de oito meses ali, Artur resolveu mudar novamente. Subiu a Serra do Mar e voltou para São Paulo, já com a ideia de montar seu próprio negócio. Isso
aconteceu depois de mais cinco meses de trabalho em
outro estabelecimento. “Já tive mais de 30 padarias,
às vezes duas ou três ao mesmo tempo. Mas a compra
dessa primeira é algo que, definitivamente, ficou gravado na minha memória para sempre”, diz.
Hoje, o grande “xodó” de Artur é a Panificadora Estrela do Butantã, localizada na Av. Dr. Vital
Brasil, 534, no bairro de mesmo nome, cuja direção divide atualmente com mais seis sócios e na
qual trabalham 80 colaboradores. Ele comprou o
prédio onde ela está instalada em 1962 e o adaptou para receber a padaria, que foi inaugurada em
1964. Ao longo desses quase 50 anos da Estrela, ele
diz ter aprendido muita coisa e de, ainda, continuar a aprender coisas novas a cada dia que passa.
“Gosto muito da panificação, não me vejo fazendo
outra coisa. Mas essa é uma área que exige muitos
sacrifícios da gente. É trabalho direto, sem folgas.
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Eu mesmo fiquei cerca de 30 anos sem tirar férias.
Mas, hoje, é diferente: sempre consigo um tempinho de folga para aproveitar com a família”, diz,
com um sorriso.
E os compromissos familiares são uma coisa muito séria mesmo para Artur. Haja vista que, há três
anos, ele recebeu a indicação para o Prêmio Panificadores do Ano do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, mas teve
que declinar por um motivo muito justo: o aniversário de seu neto caía na mesma data da entrega da homenagem. “Mas, este ano, fiquei tão feliz com a nova
indicação que resolvi até adiar uma viagem que faria
a Portugal para estar no Juventus, com minha família
e amigos, para receber essa maravilhosa homenagem
do Sindicato. Obrigado!”, conclui, com alegria.

EM CASA NA PADARIA
Outro decano da panificação paulistana que vai ser
homenageado com o Prêmio durante o Jantar do Panificador no dia 6 de julho é José Augusto Caseiro. Ele
está no ramo há exatos 56 anos, desde quando iniciou

“Seu” Caseiro (dir.) e seu sócio José Delfino Câmara, da Cantinho do
Céu: homenagem é muito importante, porque é feita por pessoas que
entendem e sabem muito bem como funciona o negócio de padaria.
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suas atividades na padaria Pão Caseiro, no bairro da
Praça da Árvore, em São Paulo, que era de propriedade de seu pai. “Na época eu trabalhava como bancário. E aí, quando o sócio de meu pai resolveu sair, fui
automaticamente colocado no lugar dele. Sabe como
é: quando um pai – principalmente um pai português
– manda, a gente obedece, não é?”, resume.
Só que começou praticamente como fruto de uma
imposição paterna, acabou se revelando um verdadeiro caso de amor com a padaria. Rapidamente,
em função do dinamismo do negócio, José Augusto
começou a tomar gosto pelo ofício e, também, pelo
negócio. Tanto que, depois de atuar na Pão Caseiro,
começou a comprar outras padarias: “Fiquei 12 anos
com a Sevilha Pães e Doces e 21 anos com A Tentadora, que funcionava na Rua Conselheiro Brotero e não
existe mais”, conta.
Hoje, José Augusto, ou “Seu” Caseiro, como é carinhosamente chamado por aqueles que o conhecem,
divide o comando da padaria Cantinho do Céu, que
fica na Estrada de Itapecerica, 2.857, na Vila Germânia, em São Paulo, com os sócios José Câmara e Nelson Cardoso. E o nome da padaria sintetiza, também,
seu estado de espírito em atender seus clientes e amigos ali: “Na padaria eu me sinto em casa. Aquilo é
como o céu para mim”, afirma.
Muito ativo, José Augusto sempre participou da
vida sindical. Sua ligação com o Sindipan-SP – entidade na qual, atualmente, ocupa o cargo de diretor financeiro – é bastante sólida e antiga. “Aprendi
muito com essa vivência e fiz muitos amigos por
lá”, faz questão de registrar. E é por isso que ele
também diz estar muito feliz com a indicação para
receber o Prêmio Panificadores do Ano: “Essa é uma
homenagem muito importante, porque é feita por
pessoas queridas, que entendem e sabem muito
bem como funciona o negócio de padaria. Portanto, é um reconhecimento valoroso, que agradeço de
coração”, finaliza.

PANIFICADORES DO ANO

Luiz Carlos, da Docemar: para ter sucesso no ramo, você tem que
ter padaria no sangue. E tenho muito orgulho de ser conhecido por
muita gente como o “Luiz da Padaria”.

LUIZ CARLOS “PADARIA”
O quinto homenageado com o Prêmio Panificadores
do Ano, do Sindipan/Aipan/IDPC-SP é o simpático
Luiz Carlos Augusto, sócio proprietário da padaria
Docemar, da Rua Santo Antônio, 529, no bairro da
Bela Vista, em São Paulo, e, ainda, da Serra de S. Domingues, na Zona Leste da capital. Sua história com a
panificação começou ainda na década de 1970, quando começou trabalhando com balconista na Panificadora Central de Cumbica, de propriedade de seu pai,
Octávio Augusto, e do seu tio, Francisco Manoel da
Fonseca, ambos originários da aldeia de Soltilha, na
região norte de Portugal. “Foi ali, vivendo e aprendendo, que comecei a gosta do ramo”, conta.
Anos mais tarde, já em 1987, alguns corretores lhe
trouxeram a oportunidade de iniciar um negócio próprio. E foi aí que ele e Fernando Antônio Augusto, seu
sócio até hoje, resolveram montar a Docemar. “No
mundo dos negócios, acredito muito naquele ditado
que diz ‘quem tem tenda, que atenda; quem não quiser, que a venda’. Assim, desde o primeiro dia na nova
casa, venho me aperfeiçoando, junto com meu sócio,
para melhorar sempre a qualidade dos produtos e do

atendimento na padaria. São coisas nas quais você
tem que prestar atenção direto, todo os dias, sem descanso”, pontua.
E foi exatamente para melhor atender aos seus
clientes que a Docemar, em 1990, se transformou
numa das primeiras panificadoras da capital paulista
a funcionar 24 horas, ininterruptamente. “Viramos 24
horas pela primeira vez no dia da posse do presidente
Fernando Collor de Mello, em 15 de março daquele
ano. E como a Bela Vista – ou “Bexiga”, como é mais
conhecido – é um bairro boêmio, resolvemos aliar
conveniência e serviço na Docemar, dentro de uma
proposta de unir o útil ao agradável para nós e para
os nossos fregueses”, explica.
Na mesma levada, Luiz Carlos dá alguns “ingredientes” do sucesso da sua casa, que podem e devem ser implementados por todos os panificadores:
diversidade de produtos, treinamento constante dos
funcionários e dos proprietários, readaptação instantânea às novas legislações de higiene e manipulação,
perfeita adequação da padaria ao bairro e, é claro, ao
público deste, e, por fim, mas nem de longe menos
importante, atender corretamente e com muito respeito aos clientes.
Lisonjeado e feliz, de coração, por ter sido eleito
um dos Panificadores do Ano de 2012, Luiz Carlos
diz que esse é um reconhecimento importante para
quem, como ele, ama a panificação. Isso principalmente porque tantos anos de vivência na profissão
lhe trouxeram a certeza de que só com trabalho duro,
com muita dedicação e gostando de verdade do que
se faz, é que se consegue prosperar nesse segmento.
“Você tem que ter padaria no sangue, o tempo todo. E
tenho muito orgulho de ser conhecido por muita gente como o ‘Luiz da Padaria’. Aliás, gosto tanto deste
ramo, que estou até pensando em mudar meu nome
para Luiz Carlos ‘Padaria’ Augusto, como fez o ex-presidente Lula e alguns outros artistas conhecidos pelo
público”, revela, com um grande sorriso.
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Este ano, o evento deverá
ocupar uma área de
38.000 metros quadrados
e ter 350 expositores.

NEGÓCIOS POR METRO QUADRADO
Com muitas novidades, FIPAN abre suas portas no dia 17 de julho e promete bater novos
recordes de visitação e negócios.

C

onsiderada uma das principais feiras de negócios do segmento de operadores de food service
do planeta, a edição 2012 da Feira Internacional
de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de
Alimentos (FIPAN) será realizada de 17 a 20 de julho,
nos pavilhões Azul e Branco do Expo Center Norte, em
São Paulo, promovida pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP –
a maior entidade patronal de panificação e confeitaria
do mundo –, com organização da Seven e cobertura ao
vivo da AipanTV.
A previsão é que a área de exposição chegue a 38.000
metros quadrados, distribuídos por estantes a ser ocupados por mais de 350 expositores de produtos acabados, matérias-primas, máquinas, equipamentos e serviços, em uma área 5% maior do que o registrado na edição passada. Espera-se também para esta edição um aumento do número de visitantes: em 2011, o evento recebeu mais 58 mil profissionais de padarias, confeitarias,
bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias, lanchonetes,
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distribuidores e representantes do Brasil e de outros países. E, para 2012, a expectativa é que essa cifra ultrapasse os 62 mil visitantes de todas as regiões do Brasil
e, ainda, de diversas partes do mundo. Sim, porque a
FIPAN conta com forte visitação internacional e é representante bilateral das maiores feiras de panificação do
mundo, como a IBA (Alemanha), a EUROPAIN (França), a
INTERSICOP (Espanha) e a IBIE (Estados Unidos).
Com o objetivo declarado de servir de ponte entre a
indústria e os segmentos transformadores, a FIPAN tem
sua base na inovação, no avanço tecnológico, na atualização empresarial e, ainda, na modernidade aplicada
aos modelos de gestão. Não é por outro motivo, então,
que, nesta edição, a feira trará um enorme leque de lançamentos, tendências de mercado, muitos com foco em
food service, área que, especialmente na panificação,
continua apresentando índices muito superiores à média nacional. E, como já é tradicional no evento, dezenas
de expositores realizarão em seus estandes cursos e de-
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FIPAN EXPANDIRÁ SUAS ATIVIDADES EM 2013
A partir do próximo ano, a FIPAN passará a ocupar os pavilhões Branco e Verde do Expo Center Norte, com isso
o evento amplia seu espaço em aproximadamente 5.000
metros quadrados, beneficiando assim a circulação dos
visitantes e a configuração de planta para os expositores.
Ainda em 2013, a feira apresentará mais uma opção de
negócios. Será realizada entre os dias 30 de outubro e 1º
de novembro, na região Sul do Brasil, a FIPAN MERCOSUL.
Abrangendo não apenas os estados da região, o evento que
será promovido no Centro de Eventos Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiesrgs), atenderá também
aos países vizinhos, possibilitando assim estreitar ainda
mais o relacionamento do evento com esses mercados.

monstrações técnicas dos mais variados, o que faz da
feira uma oportunidade única de atualização.
“Um dos fatores responsáveis pelo sucesso da FIPAN, sem dúvida, é seu foco acentuado de geração de
negócios, numa dinâmica que parte de um direcionamento perfeitamente afinado com os anseios e demandas dos profissionais que a visitam. Ao longo de todas
as suas edições, a feira busca e se aperfeiçoa nesse quesito, razão pela qual os níveis de satisfação, tanto de
expositores quanto de seus visitantes, alcançam níveis
cada vez maiores”, explica Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. A cifra de negócios
iniciados na FIPAN 2011 foi da ordem de R$ 1 bilhão. “E,
este ano, naturalmente queremos suplantá-la”, complementa Antero.
Além de mostrar exposições de equipamentos de
panificação e inovações tecnológicas em máquinas para
padaria, a FIPAN 2012 também sediará novamente um
Ciclo de Palestras, promovido pela Fiesp, em parceria
com o Sindipan/Aipan/IDPC-SP, abordando temas do
maior interesse dos visitantes, relacionados com segurança e saúde no trabalho, acesso a crédito, negócios familiares, modelos de gestão, design, marketing digital
para panificação e demais tendências do setor.
Nesta edição, a FIPAN ainda promoverá visitas técni-
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cas a padarias que são referências de modelo de gestão,
produtividade, qualidade de fabricação e atendimento.
Tais visitas serão acompanhadas por monitoras e realizadas todos os dias do evento: a Organização da feira colocará vans à disposição dos profissionais interessados
em participar para fazer o translado até as padarias. O
itinerário ainda está em definição.

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS
Lançamentos e mais lançamentos. É o que os visitantes
de FIPAN 2012 irão encontrar ao longo de todos os corredores da feira, trazendo todo um universo de oportunidades de negócios para os visitantes. Em termos de
produtos, isso vai se refletir de maneira muito especial
nas novidades colocadas à disposição no âmbito das
soluções profissionais, entre as quais estarão os novos
Mix Salgadinho, Mistura para Folhados, a Mistura para
Croissant e Mistura para Brioche das marcas Fleischmann e Mauri, ambas da AB Brasil.
“Há mais de 15 anos no mercado, a Adimix tem a
maior e mais completa linha de pré-misturas para panificação e confeitaria do mercado. São coberturas, recheios, pães, bolos com a excelência de quem tem foco
em qualidade. Mas novidades não irão faltar nesta edição da FIPAN, na qual, com foco na qualidade, faremos,
entre outros, os lançamentos do Cake Multicereais com
Pedaços de Maçã, do Panetone Granttone Chocolate e
das Coberturas Espelhadas”, explica Juliana Cristina

FIPAN

Narciso, diretora de Marketing da empresa.
Pães para todos os gostos também é a proposta da
Levapan, que, entre as diversas novidades que irá apresentar na feira, destaca a nova linha de misturas semiprontas para pães especiais, entre os quais o de milho,
o de ervas finas e o de batata. “Vamos aproveitar essa
grande oportunidade também para mostrar aos visitantes da FIPAN nossa nova linha light, com baixa adição
de açúcares e fonte de fibras e proteínas, que conta com
os pães Light de Forma, Integral, Centeio, Aveia e Multicereais”, registra Everton Negrisoli, do Marketing da
Levapan do Brasil.
Já para rechear e cobrir delícias confeitadas, dois dos
lançamentos que deverão fazer muito sucesso no evento serão, com toda a certeza, o Melken Gotas Meio Amargo e o Melken Ganache, ambos da Harald, além do Confeito Tipo Escamas de Chocolate Crocante e do Açúcar
Colorido para Decoração, que também serão mostrados
em primeira mão no estande da empresa.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Já na parte de máquinas e equipamentos, os expositores
também não veem a hora de mostrar os visitantes da
FIPAN 2012 um portfólio enorme de soluções completas
para ampliar e agilizar a produção das padarias e demais estabelecimentos do varejo alimentar, promovendo uma equação de maior lucratividade.
A lista deles é puxada pela Prática, que exibirá na
feira o seu novo Ecofry Gourmet, um equipamento revolucionário, com tecnologia que permite fritura sem
óleo, eliminando os problemas originados pelo uso da
gordura, da reciclagem dela, da limpeza das fritadeiras,
dos espaços necessários para o estoque de óleo e outros
tantos enfrentados pelo setor. “Além da inquestionável
saudabilidade do consumo de produtos fritos sem óleo,
outros fatores tornam o Ecofry Gourmet uma opção totalmente revolucionária: a segurança do operador, que
não ficará mais exposto ao risco de queimaduras com
gordura quente, a mais de 182ºC, bem como a economia
das áreas produtivas, com menos gastos com gordura,
com instalações de exaustão e sistemas de sprinkler,

PRESENÇA INTERNACIONAL
Com mais um ano de evolução, empresas vindas
do exterior marcam presença nesta edição da FIPAN. A UBIFRANCE BRASIL, agência de promoção
das empresas francesas, trará vários destaques
para o Pavilhão Francês. Um deles será a empresa
Philibert Savours, que apresenta os pães Campasine – eleitos por um júri de consumidores franceses pelo quarto ano consecutivo como o “Sabor
do ano 2012” em pão fresco e pré-cozido –, além
de sua levedura de fermento, a infusão de ervas,
a desidratação de matérias-primas e sua concepção de sabores originais bio e não orgânicos.
Outra igualmente presente no Pavilhão é a Eurogerm, que irá apresentar uma linha de produtos
técnicos para confecção da “tradicional baguette
francesa”, com uma estrutura mais “rústica” para
os produtos de panificação, recriando as qualidades sensoriais dos pães de antigamente.
Outras empresas como a Grand Moulin de
France e Pellorce & Julien, participam trazendo o
que a França tem de melhor em inovação no setor
da panificação, lembrando que o país é referência
mundial na fabricação de pães e sua presença na
feira permite que as empresas conheçam o mercado nacional, identifiquem parceiros, importadores e até mesmo clientes diretos. Além das
empresas francesas participantes deste pavilhão,
a feira abriga expositores da Itália, China, Turquia, Taiwan e Portugal trazendo novidades para
o mercado brasileiro.
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pois o Ecofry Gourmet não necessita de coifa e tem um
acessório que elimina esse investimento”, afirma Milton
Machado, diretor comercial da Prática.
Mas para quem tem equipamentos que utilizam óleo
e/ou não abrem mão dele na preparação de pratos, a
Frais acrescenta à sua linha e traz para a FIPAN a supercompacta Filtradora Automática Sollo lx, um produto
100% brasileiro, inédito no mercado nacional que protege a qualidade das frituras e economiza óleo. “Ela utiliza
o filtro SuperSorb Carvão Ativado, único que protege o
sabor natural dos alimentos fritos ao mesmo tempo em
que melhora seus resultados”, destaca Fernando Cazzoli, do Departamento Comercial da companhia.
Quem também promete atrair a atenção dos visitantes da feira é a Icaterm, que mostrará em seu estande
os lançamentos de sua linha de queimadores monobloco altamente qualificados com tecnologia alemã, que
operam de 30.000Kcal/h a 10.000.000Kcal/h, adaptados
a diversas matrizes energéticas, como GN, GLP, óleo diesel e BPF. Qualidade e praticidade são conceitos que a
Imeca, por sua vez, pretende enfatizar na feira, por meio
da apresentação de soluções como suas as esteiras para
pão francês, as assadeiras, as mesas, estantes abertas e
os carros-cubas, além de uma nova câmara para crescimento de pães. E aqueles que procuram cocção eficaz e
uniforme de produtos de panificação, não podem deixar
de dar uma passada no estande da Ramalhos na FIPAN.
Lá, a empresa estará mostrando seu novo forno elétrico
de lastro Electram, com sistema avançado de economia,
que controla e racionaliza o consumo de energia, distribuindo a potência de forma inteligente.

ALTA PRODUTIVIDADE
Além dos pães, o mercado de salgados e pizzas também
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cresce no Brasil, reservando excelentes oportunidades
para as padarias, tanto para o atendimento de suas próprias necessidades, quanto no que diz respeito à produção industrial. Ciente disso, a Ansatz traz para a feira
seus novos fornos de esteira eficientes, que assam mais
rápida e uniformemente, sem necessidade de mão de
obra especializada, para produção de pizzas e esfihas
com maior custo/benefício e economia. “Um dos destaques é o nosso novo forno SGB 4672, de alta produtividade, capaz de fabricar de 40 a 60 pizzas/hora, bem como
840 esfihas/hora. Ele é muito econômico, devido ao sistema de insulflamento de ar quente através de turbina,
desenvolvido pela Ansatz, apresentando consumo de
gás de apenas 0,2 a 0,9 Kg/hora”, garante Eraldo Leonardo, do Departamento Comercial da empresa. Já a líder
no mercado de máquinas para coxinhas, salgados e doces , traz para a FIPAN novos equipamentos para doces
e massas salgadas mais delicadas – como é o caso da
máquina Due 7.0 com empanadeira, além de linhas para
a produção de massa fresca.
Ainda para as panificadoras com vocação industrial,
uma boa pedida é visitar o estande da Incalfer na feira,
onde a empresa faz o lançamento do misturador contínuo Readco Kurimoto, que promete revolucionar a produção de pão de queijo, otimizando o tempo e espaço
físico, e reduzindo custos e os ciclos de limpeza. Sucesso
na FIPAN 2011, com o lançamento de seu exclusivo grelhador elétrico King Egg, a Mult-Grill Express volta para
o evento com outra grande novidade: a sua linha Strong,
de grelhadores elétricos com excelência, fabricados em
aço inox, perfeitos para uso nas padarias e lanchonetes.
Hoje, por sua praticidade e produtividade, cada vez
os produtos destinados à cadeia do frio entram em pauta nos estabelecimentos do varejo independente. Ciente disso e especializada no setor de panificação, a Max
Freezer, por sua vez, apresenta na FIPAN 2012 sua nova

VISITE O NOSSO ESTANDE NA FIPAN 2012 E DESCUBRA POR QUE

A ITAIQUARA ESTÁ SEMPRE AO LADO
DO BRASIL QUE PÕE A MÃO NA MASSA!

08007706220

FIPAN

câmara climática para conservação e crescimento de pão,
um equipamento com capacidade para 20 ou até 40 assadeiras. Frio também é o negócio da Cozil, que lança no
evento o seu Freezer para Copos de até 160mm, com rodízios giratórios, que mantém a temperatura dos copos em
até -22ºC, garantindo um sabor mais aguçado da bebida.
Mostrar soluções que proporcionem segurança e higiene também será o mote da participação de muitas
empresas no evento. Com larga experiência de mais de
23 anos no mercado, a Tenisa, expõe suas novidades em
aplicação de revestimentos antiaderentes para diversos
setores, como o de panificação e de utensílios de cozinha.
A higiene fica em primeiro lugar com os novos sacos Silico-Ultra, que a Isamar mostra na FIPAN. Com superfície
antiderrapante para melhor aderência, atendem todas as
normas para contato com alimentos. De olho na higiene
também, a Topema apresenta na feira suas novas recicladoras de lixos orgânicos, capazes de reduzir volumes descartados em até 90%, transformando-os em adubo, sem a
utilização de água ou de enzimas químicas.

RETORNO GARANTINDO
Equipamentos para gerar alto retorno de investimento
quando instalados na padaria é o que todo mundo quer,
não é mesmo? Para trazer soluções perfeitas alinhadas a
essa proposta, os expositores da FIPAN 2012 se esforçaram bastante, e trazem muitas novidades nesse campo.
Por exemplo, você não pode deixar de ver na feira a nova
máquina de café espresso Supra II, da Gel Coffee, com
processo de infusão eletrônico, que propicia grande rendimento e permite obter o melhor creme, aroma, sabor e
qualidade na extração do café. “Ela é fabricada no Brasil,
muito elegante e fácil de usar, além de ser muito silenciosa e apresentar baixo consumo de energia. Tê-la no
seu estabelecimento é garantia de alto retorno de inves-
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timento”, enfatiza Rodrigo Piovezan, gerente comercial
da Gel Coffee.
Outras opções de lucratividade que estarão sendo mostradas na feira poderão, também, serem conferidas no estande da Sorvety: “Com um investimento a partir de R$
14.900,00 e pagamento facilitado, qualquer panificador
pode turbinar seu comércio com nossas novas máquinas de sorvete, que ainda vêm equipadas com batedor de
milk-shake”, garante Ritielle Souza, diretor da companhia.
Já entre muitas novidades no estande da Ralaço estará o lançamento do Ralador de Milho Verde, que rala
e côa muito rapidamente até 3.000 espigas por hora,
aproveitando 100% da polpa do milho. E os visitantes da
FIPAN também não podem deixar de conhecer no estande da Lucchitronic as novidades da completa linha
de seladoras automáticas da empresa – que trabalham
tanto na horizontal quanto na vertical, selando data e
recravando qualquer embalagem –, além do novo software de controle da Filizola, que permite a impressão
de etiquetas diferenciadas, com a data de validade dos
produtos fracionados no código de barras.

DESIGN DIFERENCIADO
Bons acessórios e embalagens complementam o set-up
de qualquer estabelecimento alimentar bem resolvido.
Por isso, eles também terão lugar de destaque na FIPAN
2012. É o caso da Perlima, que traz para a feira sua nova
bandeja em alumínio ondulado com canaletas e microfuros, que traz como vantagens mais rapidez no cozimento no congelamento do pão. Já a Celebrate exporá
em seu estande os novos produtos da marca Wilton, que
distribui desde 1995, com a linha de bicos inox. “Além
disso, ofereceremos cursos e outros produtos para confeitagem desenvolvidos por nossos especialistas em

FIPAN

decoração de bolos”, adianta Camila Moura, gerente de
Marketing da companhia.
A área de balcões e mobiliários também se fará presente na feira. Comprometida com a sustentabilidade e
com a preservação do meio ambiente, a Maq Frio mostra
na feira suas novidades em projetos de produtos personalizados para as padarias, conveniências, restaurantes
e lanchonetes. Por sua vez, além da mais completa linha
de produtos para panificação, confeitaria, restaurantes e
indústria de manipulação de alimentos, a Cimapi apre-

DIFERENCIAIS DA FIPAN
• Promovida pela maior entidade patronal de panificação e confeitaria do mundo (SINDIPAN/AIPAN-SP).
• Maior feira de Panificação e Confeitaria da América Latina e 5ª no mundo.
• Visitação de 100% dos estados brasileiros e forte
visitação internacional.
• Crescimento contínuo de 15% ao ano, nos últimos cinco anos.
• Representante Bilateral das maiores feiras de panificação no mundo: IBA (Alemanha), EUROPAIN
(França), INTERSICOP (Espanha) e IBIE (Estados
Unidos).
• Altos índices de visitação de empresários buscando representação ou distribuição de produtos
para suas localidades de origem.

senta nesta FIPAN uma linha de produtos para pizzaria compacta. Enquanto isso, a fabricante de prateleiras
modulares Versus exibirá na feira uma série de novidades para área de vendas, estoques secos e câmaras frigoríficas, com seu exclusivo sistema anticorrosivo.
Muitas empresas de embalagens para padarias, confeitarias e varejo alimentar também farão lançamentos
na feira. É o caso da BWB, que chega à FIPAN com mais
de 200 novidades, entre as linhas de formas simples, especiais (silicone) e as injetadas. Destaque para a garrafinha que recebe recheios líquidos, sem vazamento. Com
design diferenciado, a Embalagens Alvorada espera os
visitantes para mostrar a eles sua nova linha de embalagens-padrão para padarias e confeitarias, com design
diferenciado e ótimos preços.
Não deixe de visitar também na FIPAN os estandes
das empresas especializadas em uniformes. No da Alex
Fabi, você vai se dar conta de que, definitivamente, as
roupas profissionais ganharam sofisticação e status de
moda, apresentadas em linhas completas e modelos
para pronta entrega, em pequenas e grandes quantidades, também vendidos online. Para dar segurança no dia
a dia, a Canadá EPI mostra na feira um sapato impermeável em TPE com sola de borracha antiderrapante, com
coeficiente de atrito 0,39, desenvolvido especialmente
para uso em pisos lisos ou engordurados. Líder no segmento de uniformes profissionais e atuando também
no ramo de comunicação visual, a Kendari tem muitas
novidades para seus clientes na FIPAN 2012. Vá conferir!
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Will Watt

LEGISLAÇÃO – BEBIDAS

Torneiras fechadas: Sindicato
se manifesta oficialmente
contrário à proposta, que,
se aprovada, prejudicará um
grande número de pequenas
e médias empresas do setor
de panificação.

ENTIDADES EM AÇÃO
Entidades da panificação de São Paulo já estão atuando na defesa dos
interesses dos associados contra o Projeto de Lei que prevê medidas
desnecessárias envolvendo a venda de bebidas na esfera municipal.

N

o dia 16 de maio, o Sindipan/Aipan/IDPC-SP
encaminhou um ofício ao vereador Toninho
Paiva (PR/SP), solicitando a análise do representante e de seus pares do Legislativo Municipal
do parecer contrário das entidades ao Projeto de Lei
nº409/2011, de autoria da vereadora Sandra Tadeu
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(DEM/SP), que dispõe sobre a proibição de venda de
bebidas alcoólicas em um raio de 500 (quinhentos)
metros de qualquer estabelecimento de ensino de
nível fundamental e médio da rede pública e privada do município de São Paulo, incluindo, naturalmente, as padarias.

Para resultados recheados
de sucesso e cobertos de elogios.
A linha de Brilhos, Recheios e Coberturas da Fleischmann
é perfeita para quem procura praticidade, sabor e
muitos resultados positivos. Todos os produtos já vêm
prontos para usar e possuem fácil manuseio para aplicação.
Conheça a nossa linha, e crie maneiras diferentes
de deixar as suas receitas ainda mais saborosas.

Brilhos:
Textura fina e úmida, transparência de espelho,
fáceis de aplicar. Ideal para decorações
e acabamentos. Em 4 sabores: Neutro, Morango
com semente, Morango sem semente e Maracujá.

Recheios:
Sabor incomparável, feitos à base de polpa
de frutas 100% naturais; termoestáveis:
suportam o congelamento e forneamento;
tecnologia Clean Cut (corte limpo). Misturam-se
com facilidade ao chantilly. Em 14 sabores.

Coberturas:
Feitas à base de polpa de frutas 100% naturais;
mantêm estabilidade pós-aplicação;
termoestáveis: suportam o congelamento
e forneamento; sabor incomparável.
Nos sabores: Caramelo, Chocolate, Frutas
vermelhas e Limão.

SAC 0800 704 1931

www.fleischmann.com.br

A Top dos Tops.

Alexander Oshvintsev

LEGISLAÇÃO – BEBIDAS

Como representante do setor de panificação e confeitaria de São Paulo, o Sindipan/Aipan/IDPC-SP está muito
preocupado com os efeitos que o referido projeto poderá acarretar ao setor, até por entender que a justificativa
para o proposta se sobrepõe a uma lei estadual já existente e bastante funcional.
Em sua argumentação, a vereadora Sandra Tadeu
afirma que o projeto tem por objetivo diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente entre os jovens
menores de idade, que muitas das vezes se aglomeram
em bares e quiosques ao lado das escolas da rede pública e privada, estabelecimentos que vendem sem nenhuma fiscalização aos alunos menores de 18 anos de idade.
Contudo, é de conhecimento geral que o estado de São
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Paulo promulgou recentemente a Lei nº14.592/11, que
dispõe sobre a proibição de venda de bebidas para menores. Some-se a isso o fato de que o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) criminaliza tal conduta.
A Lei Estadual procurou tornar mais rígida a sanção
administrativa e o dever de fiscalizar do comerciante, no
que tange à venda de bebidas alcoólicas para menores.
Tal legislação é extremamente rigorosa, uma vez que,
desde sua entrada em vigor, já foram aplicadas 431 multas. “Percebemos que existe uma grande fiscalização nos
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas
por parte dos órgãos responsáveis. Portanto, a existência
de uma Lei Municipal com objetivos semelhantes tornase desnecessária, sendo que seria mais viável, tanto economicamente quanto produtivo, que o município do São
Paulo intensificasse, em parceria com o governo estadual, a fiscalização da Lei nº14.592/2011”, manifesta-se no
ofício encaminhado ao vereador Toninho Paiva o presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP Antero José Pereira.
No documento, o presidente das entidades de panificação de São Paulo também põe em tela a constatação de
que está em trâmite na Câmara dos Deputados Federais
o Projeto de Lei nº 3.205 de 2004, de autoria do deputado
Fábio Souto (PFL/BA), que dispõe sobre o mesmo assunto
apresentado pela vereadora Sandra Tadeu, do DEM/SP.
Porém, a iniciativa do PL já recebeu parecer negativo da
Câmara, em função de sua inconstitucionalidade, vício
que também possui o PL nº 409/11.
“Como há um grande número de pequenas e médias
empresas do setor de panificação, abertas há anos, próximas a escolas, fica claro que muitas delas teriam sua atividade econômica inviabilizada com a aprovação do Projeto de Lei nº409/2011, que padece de vários vícios, sendo,
no nosso entendimento, a sua rejeição a medida de rigor
a ser tomada no presente caso”, finaliza Antero Pereira,
reiterando o pedido ao vereador Toninho Paiva para que
o assunto seja analisado sob esse foco com muita atenção
na Câmara Municipal de São Paulo, a fim de defender os
interesses de todas as empresas que serão atingidas em
decorrência da transformação do projeto em lei.

ESPECIAL – O NOVO HOMEM

Melbia

Por mais moderno,
comprometido com o trabalho e
interessado em tudo aquilo que
o rodeia, o dia a dia da família é
algo muito importante para esse
Novo Homem.

O NOVO HOMEM JÁ CHEGOU
No homem do século 21, o peito de aço deu lugar à flexibilidade. Ele é a síntese do herói
lapidado ao longo dos tempos, que inventa o futuro e se transforma com ele.

F

ilho, marido, pai, profissional e membro da sociedade. Desde sempre os homens desempenharam
todas essas tarefas com maior ou menor desenvoltura. Só que de uns tempos para cá, muito tem se falado
da existência de um “Novo Homem”, moderno e antenado com tudo o que acontece no mundo, cuja forma de
pensar e o comportamento pouco (ou quase nada) teria a
ver com aquele das últimas gerações do século passado,
só para não ir muito longe na linha do tempo.
Intrigada com essa figura e, ainda, decidida a entender como esse personagem se insere na sociedade e no
mercado de consumo, uma equipe de analistas do IBOPE

Media mergulhou no universo de informações disponíveis, para realizar um estudo sobre o comportamento e
os hábitos do desse personagem do século 21, e encontrou algo diferente do mito midiático que se criou em torno dele. O homem, de fato, mudou. Mas essas mudanças
são bem mais sutis do que se imagina e diferentes para
cada grupo social, embora existam, é claro, vários pontos
de convergência.
Uma das principais constatações da pesquisa demonstrou que, por mais moderno, comprometido com o trabalho
e interessado em tudo aquilo que o rodeia, o dia a dia da
família é algo muito importante para esse Novo Homem.
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ESPECIAL – O NOVO HOMEM

Ele se sente mais companheiro, atuante e capaz de cuidar
da casa e dos filhos, embora nem sempre as mulheres estejam de acordo com isso. Ele afirma participar ativamente da
educação dos filhos e declara que, se possível, deixaria de
trabalhar para dedicar-se exclusivamente à família.
“O Super-homem já não é mais o modelo de herói
masculino. Atualmente, os homens tendem a admirar e
desenvolver uma personalidade mais flexível como a do
personagem Neo, do filme Matrix”, afirma Dora Câmara,
diretora comercial do IBOPE Media Brasil.
A análise foi desenvolvida a partir de estudos regulares do IBOPE Media (Target Group Index, Monitor Evolution, entre outros) e de uma pesquisa especial chamada
Novo Homem, que levantou informações com a população masculina de 18 anos ou mais, em onze regiões metropolitanas do país (Belo Horizonte, Campinas, Curitiba,
Distrito Federal, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).

PRESENÇA E FAMÍLIA
Segundo a pesquisa, os homens representam 50% da população mundial. Nos Emirados Árabes está concentrada
a maior proporção de homens na população (68%). Já na
América Latina e no Brasil, o percentual de habitantes do
sexo masculino fica em torno de 48%.
Entre os homens brasileiros, 44% são casados. Curitiba é a cidade onde há a maior parcela de homens envolvidos em uma união estável (48%), enquanto Salvador é a
cidade onde há a menor parcela (29%). Praticamente 40%
das brasileiras casadas têm até 34 anos. Entre os homens
este número é 31%. Além disso, há mais homens solteiros no país (50%) do que mulheres solteiras (42%).
No Brasil, 76% dos homens casados são pais. Embora
a percepção do impacto do tempo seja distinta entre homens e mulheres, 47% dos pais que trabalham afirmam
ter dificuldade em conciliar trabalho, paternidade e casamento. Mais da metade dos pais concordam que são
capazes de cuidar da casa e dos filhos sozinhos. O Novo
Homem é companheiro e afirma que sua parceira pode
contar com ele em qualquer situação (93%). Já entre as
mulheres, essa opinião é menos otimista.
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TRABALHO, COMPORTAMENTO E VALORES
O trabalho é considerado uma carreira para mais da metade dos homens, sendo que muitos deles querem atingir
o topo mais alto dessa carreira. Para 57% dos homens que
trabalham, o dinheiro é a melhor medida do sucesso. Eles
aproveitam quando surgem novas oportunidades e 52%
declaram que estão dispostos a sacrificar o tempo com a
família para progredir profissionalmente.
Embora as mulheres estejam em plena ascensão profissional, 57% dos cargos de direção e gerência são ocupados por homens e, enquanto metade do público feminino
concorda que ambos têm as mesmas oportunidades profissionais, mais de 80% dos homens partilha dessa opinião. O Novo Homem considera-se preparado para lidar
com mulheres mais bem sucedidas do que ele.
De acordo com a pesquisa do IBOPE Media, 12% dos homens de 25 anos ou mais moram sozinhos e, mesmo sendo independentes financeiramente, 61% deles afirmam
preferir morar com os pais. Para o Novo Homem, o interesse pela cozinha ganhou importância nos últimos anos,
especialmente entre os porto-alegrenses e entre quem
tem mais de 40 anos. Essa importância é ilustrada na realização de atividades cotidianas como fazer compras no
mercado (60%) e executar tarefas domésticas (70%).
O estudo comprova que os homens têm uma postura
conservadora em relação aos seus valores: 21% concordam que o lugar da mulher é dentro de casa. Entretanto,
72% afirmam ser a favor do divórcio.

SATISFAÇÃO E CONSUMO
O grau de satisfação masculina é bastante alto: 95% consideram-se felizes e 59% estão satisfeitos com seu estilo de vida.
Se pudessem, 72% gostariam de mudar algo em sua vida.
Em relação à vida sexual, 97% dos mineiros declaramse satisfeitos, ante 94% dos homens dos demais estados
do país. Um dado curioso aponta que 12% afirmam já ter
usado remédio para disfunção erétil – em Recife, o número sobe para 28%.
O Novo Homem é cauteloso, mas o preço não é um fator determinante, já que ele valoriza produtos de qualidade e prefere marcas refinadas. Esses homens vão menos

CAC

Central de Atendimento ao Cliente
Fax: (11) 4156-4422
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0800-7700-003

ESPECIAL – O NOVO HOMEM

Jasper Zeinstra

às compras, porém, quando vão, gastam mais. A média
de gasto mensal com cartão de crédito é de R$ 482.

SAÚDE E BEM-ESTAR
O Novo Homem procura manter uma alimentação saudável. Porém, ele não se importa com o conteúdo nutricional dos alimentos nem opta por produtos light/diet.
A grande maioria deles pagaria qualquer preço pela sua
saúde. Contudo, um terço é fumante regular, principalmente os solteiros. Atualmente, 56% deles afirmam usar
algum produto para cabelo, corpo ou rosto e 23% estão
dispostos a fazer cirurgia plástica.
Já no que diz respeito à mídia e à informação, no
rádio, os homens preferem programas esportivos e noticiários. Ao ler jornal, os temas mais procurados pelos
casados são esportes, automóveis, construção e imóveis,
enquanto os solteiros leem páginas de entretenimento,
informática e turismo.

VIDA DIGITAL E CONSUMO
Os homens solteiros navegam consideravelmente mais
na internet e vão mais ao cinema do que os casados. Entretanto, independentemente do estado civil, o envio de
e-mails é a atividade realizada mais frequentemente. Os
casados usam os serviços bancários, consultam sites de
negócios e realizam compras e investimentos pela rede.
Já os solteiros têm afinidade com sites de comunicação (revistas, jornais, redes sociais), entretenimento para
adultos, classificados, sites de downloads de softwares e
músicas, sites esportivos e mensagens instantâneas.
Mais da metade dos homens fazem as compras de
casa sozinhos. Mas a cautela continua um traço peculiar
no comportamento masculino. A grande maioria deles
planeja muito bem as aquisições de produtos caros e,
além disso, são fiéis às marcas que gostam. Já o preço
não é considerado por eles um fator determinante. Em
suas compras pessoais, os homens costumam gastar 15%
a mais do que as mulheres.
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O herói que voa e tem o peito de aço ficou no passado. O homem
do século 21 valoriza sua humanidade e sua criatividade, mas tudo
suportado pela realidade.

CONCLUSÃO
A pesquisa mostra que o Novo Homem tem sede de mudança, mesmo satisfeito com seu estilo de vida. Ele sabe
muito bem aonde quer chegar, é ambicioso no trabalho,
mas faz questão de participar do dia a dia da família. Embora o novo homem apresente traços de conservadorismo, ele está em constante evolução.
E é essa evolução que conduz o homem do século 21
à mudança de alguns paradigmas fundamentais em relação ao do século 20. Este queria funcionar como um
escudo da humanidade tinha um comportamento marcado por palavras-chave como “fortaleza”, “independência”, “autoconfiança”, e sentia ter uma espécie de peito
de aço, cuja origem era a fantasia. Já o homem do século
21 norteia sua existência por valores como flexibilidade,
disciplina, humanidade, liderança, obediência, criatividade, divisão, tolerância, insegurança e treinamento. Seus
“segredos” são a inteligência e trabalho em equipe, e a
origem deles é a realidade.
Essas são as habilidades do Novo Homem. Nele, o peito de
aço deu lugar à flexibilidade. Ele é a síntese do herói lapidado ao
longo dos tempos. Ele inventa o futuro e se transforma com ele.

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

FrankU

REFORMAR É PRECISO
Mudanças no visual e na estrutura das padarias são sempre bem vistas pelos clientes, e representam um elemento-chave da equação de lucratividade do negócio.

A

mpliar sua presença no mercado, evoluir em termos de lucratividade e, é claro, atender melhor aos
seus clientes. Essa é a trinca de motivações mais
presente na cabeça do empresário que investe na reforma de sua padaria. É uma decisão nem sempre fácil, mas,
naturalmente, sempre acertada, uma vez que, além do
desgaste natural de uma panificadora, o cliente se cansa
do visual da loja e da disposição dos produtos, procurando estabelecimentos mais atualizados, com visual mais
agradável e que preencham suas expectativas. Da mesma

forma que uma loja nova atrai clientes, uma loja envelhecida, pode espantá-los. Estar atualizado é, portanto muito
mais que uma questão de vaidade para o proprietário da
padaria, mas principalmente uma estratégia para atrair e
manter novos clientes.
Ciente disso, um grupo crescente de panificadores
associados ao Sindipan/Aipan/IDPC-SP vem empreendendo mudanças – para melhor! – no visual de suas padarias. É o caso de José Raimundo de Andrade, que, com
seu filho Ademir Ferreira de Andrade, comanda a Pães
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e Doces AD, localizada na Rua Jesuânia, 150, no Jardim
Robru, na divisa com Guaianazes. “Estamos neste ponto
há 19 anos e, aqui, atendemos mais a um público residencial”, diz José Raimundo, que já há 30 anos trabalha
no ramo da panificação. Além do pão francês, depois
da reforma, o carro-chefe do estabelecimento também
passou a ser a pizza: “Ampliamos nossa área de atendimento e colocamos o self-service e a pizza para viagem”,
comenta. Com a nova proposta de negócios, hoje, a Pães
e Doces AD atua com 18 funcionários atenciosos e dedicados. “Mas pretendemos mandá-los para fazer cursos
no Sindicato, a fim de aprimorarem ainda mais sua capacidade profissional”, registra José Raimundo.
Reinaugurada em dezembro de 2011, a Lauzanne
Park Pães e Doces, da Rua Friburgo, 31, em Lauzane Paulista, é outra padaria que viu seus negócios prosperarem
ainda mais depois da reforma, que aumentou a área de
vendas. Nela, os sócios Francisco Ramos de Oliveira, Maximiniano Luiz Pereira e Lucy Bayer, além de comercializarem pães de altíssima qualidade, também oferecem
refeições, lanches naturais, pão de metro, bolos, doces,
pizza e serviço de café da manhã. “Com a ajuda de um
arquiteto, conseguimos potencializar a rentabilidade da

área construída de nossa padaria, que é de 120m2. Nela,
trabalham 20 funcionários bastante motivados e que
atendem a um público misto, residencial e comercial,
da região, que é muito desenvolvida”, conta Francisco.
A consultoria de engenheiros e arquitetos também
foi fundamental para o acerto da reforma da panificadora La Ville II Pães e Doces, localizada na Av. Yojiro Takaoka, 4456, em Alphaville, e reinaugurada em outubro
do ano passado. Isso porque, além da enorme área da
padaria – são 2.000m2, distribuídos por três andares, na
qual trabalham 75 funcionários –, o público da La Ville II
é muito exigente e atento não só aos detalhes da qualidade e da variedade dos produtos e serviços oferecidos,
como também àqueles relacionados à ambientação e
decoração do estabelecimento que escolhem para fazer
suas refeições, lanches ou até mesmo para tomar um
café. “Para agradá-los, então, optamos por utilizar tons
laranja e camurça nos ambientes, implementamos um
projeto paisagístico e decoramos algumas partes dele
com uma combinação de vidro e bambu”, explica Antônio Domingues Louro, proprietário da padaria, juntamente com seus sócios Albino Nunes, Francisco Machado e Manuel Silva.

A maioria dos moradores do Jardim Robru, por senso
comum, considera-se pertencente ao distrito de São
Miguel Paulista. No entanto, de acordo com os mapas
oficiais da Prefeitura do município, o bairro é parte do
distrito de Vila Curuçá. A história do bairro remonta
aos jesuítas, com a concessão destes aos indígenas locais das primeiras Cartas de Sesmarias, por volta de
1580. A região foi sendo retalhada até que, no séc. 19,
foram criadas as primeiras classes escolares e um cartório. No séc. 20, chegaram as indústrias de cerâmica
e a coisa não parou mais: isso atraiu levas de migrantes nordestinos fugidos da seca, e mais indústrias em
busca de mão de obra, e Matarazzo, e mais loteadores,
e mais gente, e a gigante Nitroquímica (Votorantim +
Klabin), que chegou a empregar 4 mil pessoas na década de 1940. Hoje, o Jardim Robru é um bairro bem
aparelhado com serviços públicos e privados.
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Fotos: Cláudio Lira

O BAIRRO DA PÃES E DOCES AD

José Raimundo e Judite de Andrade, da AD:
ampliamos nossa área de atendimento e
colocamos o self-service e a pizza para viagem.

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

O BAIRRO DA LAUZANNE PARK PÃES E DOCES

Francisco Ramos, da Lauzanne Park: com
a ajuda de um arquiteto, conseguimos
potencializar a rentabilidade da área
construída de nossa padaria.

Lauzane Paulista é um bairro situado na zona norte da
cidade brasileira de São Paulo, pertencente ao distrito
do Mandaqui, que nasceu de uma fazenda cortada em
sítios e, em seguida, em chácaras. Por volta de 1870, um
casal se estabeleceu nas terras – o francês Pedro Gabone e a italiana Francisca Bocaccio. Outra família de origem italiana, Vicente Gabriel e Joana Pinheiro Gabriel,
foi uma das primeiras, junto com os Gabone, a povoar
a área. Em 1917 o suíço Alberto Savoy, nascido na cidade de Lausanne, comprou um grande sítio de 65 alqueires. Em 1924, vendeu a área a Francisco Amaro e Cia.
Como Alberto Savoy era muito amigo de Francisco Amaro, este resolveu homenagear a família Savoy. Sabendo
de sua origem suíça, denominou a área de terra adquirida com o nome de Lausanne, devido também ser a área
muito montanhosa, semelhante à da cidade suíça. O
bairro tem perfil predominantemente residencial e está
próximo da Serra da Cantareira. Sua população é heterogênea, apresentando grandes diferenças culturais e
socioeconômicas.

O BAIRRO DA LA VILLE II PÃES E DOCES
Alphaville é um bairro nobre das cidades de Barueri e
Santana de Parnaíba, pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. Idealizado pelos engenheiros
Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque, sócios da empresa Albuquerque Takaoka, é considerado como a primeira tentativa de se criar artificialmente um bairro de
grandes proporções no Brasil. É formado por uma série
de condomínios fechados, chamados Residenciais, além
de um centro industrial e empresarial. Alphaville abriga mais de 12 mil residências, 42 edifícios residenciais
e 16 comerciais. Totalmente urbanizado e com segurança própria, sendo independente. Possui uma população
fixa estimada em 50 mil habitantes e uma flutuante de
150 mil pessoas por dia, formada por quem ali trabalha
ou visita o bairro, a passeio ou a negócios. A região conta com cinco hospitais 24 horas e muitas clínicas, seis
laboratórios, 16 agências bancárias, oito hotéis e flats,
cinema (no Shopping Tamboré e Iguatemi Alphaville) e
quatro supermercados.
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Antônio Domingues, da La Ville II: para agradar os clientes,
implementamos um projeto paisagístico e optamos pela utilização
de tons laranja e camurça nos ambientes.

GOURMET/IDPC

SABORES PARA AGRADAR OS PAPAIS
Você sabia que além das escolhas naturais, alguns fatores biológicos diferenciam e interferem no paladar
masculino e feminino? Isso tem a ver com a forma com que alguns nutrientes agem no sistema nervoso
central, o que pode alterar a proporção dos neurotransmissores, diferenciando o equilíbrio da neuroquímica
cerebral. E, bingo: o dos sabores também. Pensando nisso, o IDPC criou as receitas que você vê nestas páginas pensando em agradar o paladar masculino, na data “máxima” deles no ano: o Dia dos Pais. Confira!

PÃO DE HORTELÃ
RENDIMENTO: 55 UNIDADES DE 33G
MASSA
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)

Farinha de Trigo especial 100 %
Hortelã Picada
4
Fermento Bio.
Seco instantâneo
2
10
Gemas
4
Leite em Pó
12
Ovos
3
Massa Velha
1,5
Sal
22
Açúcar refinado
3
Glucose
10
Margarina uso geral
1
Melhorador
20
Infusão de Hortelã
192,5%
Total
Percentual baseado na farinha de trigo

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
1. Pesar todos os ingredientes da massa.
2. Infusão: Levar a água ao fogo até fervura. Desligar, colocar a hortelã, tampar e reservar.
Após 10 minutos coar e gelar.
3. Colocar todos os ingredientes secos na masseira.
4. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
5. Adicionar a massa velha, as gemas, os ovos e a infusão aos poucos.
6. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).
7. Misturar por 7 minutos na velocidade rápida (2) ou ate dar ponto de véu.
8. Cortar a massa em peças de 35g e bolear.
9. Descansar aproximadamente por 10 minutos
10. Modelar a massa e colocar em assadeira lisa.
11. Fermentar em estufa controlada a 32ºC e umidade de 85% por aproximadamente 110 minutos.
12. Assar em forno de lastro a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

1000g
40
20
100
40
120
30
15
220
30
100
10
200
1925g

INFUSÃO
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)
200g
40
240g

20%
Água
4
Hortelã Picada
24%
Total
Percentual baseado na farinha de trigo

Informação Nutricional (Porção de 33g ou 1 unidade)
Quantidade por porção
Valor Calórico 112 kcal = 470 kJ
Carboidratos 19.1 g
Proteínas 2.9 g
Gorduras Totais 2.6 g
Gorduras saturadas 0.6 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 0.6 g
Sódio 119 mg

%VD(*)
6%
6%
4%
5%
3%
VD não
estabelecido
2%
5%

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

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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TORTA BRIOCHE
AO CHOCOLATE
RENDIMENTO: 1 TORTA DE 990G (10 FATIAS DE 98G)
MASSA DE BATATA DOCE
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Brioche de chocolate: Misturar a farinha, o açúcar, o cacau, o sal e o fermento. Adicionar
os ovos e a água e misturar por 5 minutos em velocidade 1.
3. Acrescentar a manteiga em 3 etapas esperando a massa incorporar a gordura após cada adição.
4. Bater por 10 minutos na velocidade 2 ou até atingir ponto de véu, retirar da masseira e
deixar descansar por 30 minutos.
5. Abrir em superfície enfarinha com auxílio de um rolo em uma espessura de 2 cm. Cortar com
um aro de 20cm e deixar o disco fermentar dentro do mesmo.
6. Fermentar em temperatura ambiente por aproximadamente 80 minutos.
7. Assar a 180º C por 20 minutos e reservar.
8. Base para mousse: Bater as gemas com o globo em velocidade média até dobrar de volume.
9. Misturar a água e açúcar e levar ao fogo. Quando a calda atingir 120ºC despejar lentamente
sobre as gemas ainda batendo em velocidade baixa. Aumentar a velocidade e bater até esfriar.
10. Mousse de chocolate: Derreter o chocolate e misturar com a base para mousse. Acrescentar a farinha de avelã e misturar delicadamente.
11. Bater o creme de leite fresco em ponto de chantilly mole e incorporar à mistura de chocolate com movimentos circulares.
12. Montagem: Fatiar o brioche horizontalmente na espessura de 3cm e colocar em um aro
(20cm de diâmetro) forrado com disco de isopor.
13. Despejar metade da mousse de chocolate e reservar o restante.
14. Cortar o outro disco de brioche com aro de 15cm de diâmetro e posicionar em cima da mousse.
15. Acrescentar o restante da mousse.
16. Gelar por 4 horas em geladeira ou 2 horas no freezer.
17. Decorar com avelãs inteiras e arabescos de chocolate.

Porcent. (%) Quant. (g)

BRIOCHE DE CHOCOLATE
Farinha de trigo
Manteiga sem sal
Água gelada
Ovos
Fermento bio.
seco instantâneo
Cacau em pó
Açúcar refinado
Sal
Total
BASE PARA MOUSSE
Gemas
Açúcar refinado
Água
Total
MOUSSE DE CHOCOLATE
Creme de leite fresco
Farinha de avelã
Chocolate amargo 60%
Total

100%
70
5
55

200g
140
10
110

1,5
5
8
2
246,5%

3
10
16
4
493g

100%
60
20
180%

150g
90
30
270g

100%
34,4
75
209,4%

320g
110
240
670g

Informação Nutricional (Porção de 98g ou 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 447 kcal = 1877 kJ
Carboidratos 34.7 g
Proteínas 7.2 g
Gorduras Totais 32.9 g
Gorduras saturadas 16 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 2.1 g
Sódio 164 mg

%VD(*)
22%
12%
10%
60%
73%
VD não
estabelecido
8%
7%

(*)% 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.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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PÃO DE SEMOLINA
RENDIMENTO: 4 UNIDADES DE

410 G

ESPONJA
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo especial 15
150
Farinha de semolina
15
150
Fermento Bio.
Seco instantâneo
3
30
Água
18
180
Total
51
510g
Percentual baseado na soma das farinhas

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Deixar crescer a esponja a temperatura ambiente por aproximadamente 2 horas.

Farinha de trigo especial
Farinha de semolina
Leite em pó
Claras
Fermento natural
Sal
Açúcar refinado
Banha
Água
Melhorador
Total

Porcent. (%) Quant. (g)
55
550
150
15
60
6
12
120
10
100
2
20
5,7
57
80
8
10
+/-100
1
10
124,7% 1247g

Percentual baseado na soma das farinhas

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Mistura por 5 minutos na velocidade lenta (1).
6. Mistura por 3 minutos na velocidade rápida (2)
7. Colocar a massa no cilindro para dar o ponto de véu.
8. Tirar fita e cortar em 4 peças de igual tamanho (440g).
9. Modelar.
10. Fermentar em estufa controlada a 32ºC e umidade de 85% por aproximadamente 150 minutos.
11. Assar em forno de Lastro a temperatura de 180 º C por aproximadamente 25 minutos.

Informação Nutricional (Porção de 20g ou 1 fatia)
Quantidade por porção

%VD(*)
Valor Calórico 60 kcal = 252 kJ
3%
Carboidratos 10.5 g
4%
2%
Proteínas 1.8 g
Gorduras Totais 1.3 g
2%
Gorduras saturadas 0.5 g
2%
VD não
Gorduras trans 0 g
estabelecido
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5 g 0%
Sódio 102 mg
4%

(*)% 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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CANNOLI CROCANTE
RENDIMENTO: 25 UNIDADES DE 55G
Ingredientes
MASSA
Farinha de trigo
Açúcar refinado
Sal
Gordura vegetal hidrogenada
Claras
Vinho branco
RECHEIO
Creme de baunilha pronto
Amêndoas picadas
Açúcar refinado
COBERTURA
Açúcar de confeiteiro
Total

Porcent. (%) Quant. (g)
100%
12,5
1
10
15
50

200g
25
2
20
30
+ /-100

320%
100
50

640g
200
100

37,5
696%

75g
1392g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Massa: Misturar a farinha, a gordura, o sal, o açúcar e as claras na batedeira em velocidade média
com o gancho.
3. Acrescentar o vinho aos poucos e misturar até completa homogeneização.
4. Bater por mais ou menos 9 minutos em velocidade alta até obter uma massa lisa e elástica.
5. Deixar descansar por uma hora e meia na geladeira coberta por um plástico.
6. Abrir a massa e cortar com um aro redondo de 9 cm de diâmetro.
7. Enrolar em canudos de metal untados com óleo, colando a junção com clara evitando assim que
abra durante a fritura.
8. Fritar em óleo quente até ficar bem dourado.
9. Escorrer o óleo e deixar esfriar completamente para retirar o canudo de metal.
10. Recheio: Torrar as amêndoas no forno e reservar. Fazer um caramelo médio com o açúcar,
adicionar as amêndoas e espalhar em um silpat ou superfície untada com óleo.
11. Deixar esfriar e quebrar em pedaços bem pequenos com auxílio de uma faca ou espátula.
12. Misturar o crocante ao creme de baunilha.
13. Montagem: Passar a massa em açúcar de confeiteiro e rechear com o auxílio de um saco de confeitar.
Informação Nutricional (Porção de 55g ou 1 unidade )
Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Calórico 185 kcal = 777 kJ
Carboidratos 32.8 g
Proteínas 2.5 g
Gorduras Totais 5.7 g
Gorduras saturadas 0.7 g

9%
11%
3%
10%
3%
VD não
estabelecido
3%
2%

Gorduras trans 0.2 g
Fibra alimentar 0.8 g
Sódio 56.5 mg

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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 e Ricardo Aranda – Demonstradores Técnicos;
e Rodrigo Torres – Demonstrador Técnico Nível 1. Fotos: Cláudio Lira.

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

SEU DINHEIRO

StockFree

REDUÇÃO DE JUROS,
GESTÃO DE RISCO E
SUSTENTABILIDADE
DO CRÉDITO
Por Ricardo Loureiro*

Os brasileiros apresentam, hoje, um
comprometimento de renda de 22%, que já
supera o dos americanos, em torno de 16%.

Há um grande esforço para que o Cadastro Positivo seja rapidamente
implementado e comece a gerar benefícios.

A

recente redução nas taxas de juros pelos principais bancos brasileiros é muito bem-vinda. Juros
mais baixos podem ser associados a aumento de
consumo e de produção e, por consequência, à ampliação
de emprego e renda, fazendo a “roda” da economia girar.
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Dmitriy K.

Essa iniciativa do governo tem o objetivo de dar mais
fôlego ao crédito, um dos pilares do nosso processo de
desenvolvimento econômico. E parece razoável, uma vez
que o atual regime de quase pleno emprego pode sustentar nosso nível de endividamento, numa avaliação mais
geral. No detalhe, porém, percebe-se que uma grande
quantidade de consumidores já atingiu o limite. Os brasileiros apresentam, hoje, um comprometimento de renda
de 22%, que já supera o dos americanos, em torno de 16%.
Essa situação, sem dúvida, contribuiu para o aumento da inadimplência em 2011. Entretanto, o que chama a
atenção é que não estamos numa recessão; ao contrário,
vivenciamos um ambiente de baixíssimo desemprego e
aumento de renda. Parece que muita gente ficou empolgada com tanta oferta de crédito e perdeu o controle. A
situação piorou quando a inflação e as taxas de juros começaram a subir.
Algumas estatísticas reforçam essa tese. Em 2011,
cerca de 90 milhões de brasileiros foram consultados para a realização de 350 milhões de negócios. No
período, 22,4 milhões de pessoas entraram na base de
inadimplentes. A boa notícia é que 19,3 milhões conseguiram recuperar sua situação creditícia. São números
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expressivos da Serasa Experian que ilustram bem a dificuldade que grande parte dos consumidores teve para
honrar compromissos. Outro dado preocupante é que os
inadimplentes não apresentam uma ou duas dívidas em
atraso, mas, sim quatro, e cerca de 60% deles possuem
dívidas superiores a 100% de sua renda estimada. Claramente, uma situação de insolvência.
O consumidor noviciado no crédito potencializa esse
quadro, associado à falta de controle dos gastos e, principalmente, de um Cadastro Positivo que permitisse avaliar
de forma objetiva o comprometimento de renda dos tomadores diante de novos empréstimos.
Felizmente, há um grande esforço para que o Cadastro
Positivo seja rapidamente implementado e comece a gerar
benefícios. É uma medida de grande alcance, que viabiliza e dá sustentação ao crescimento do crédito de maneira
mais eficiente, fomentando um ambiente de negócios com
taxas de juros mais justas que privilegiam o bom pagador.

*RICARDO LOUREIRO é presidente da Serasa Experian e da
Experian América Latina.

NUTRIÇÃO

Valerie like

O antes e o depois: com um lugar para cada
coisa e cada coisa em seu lugar, organizar os
estoques – que é algo fundamental numa padaria – torna-se um procedimento rotineiro.

A IMPORTÂNCIA DA
IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sia Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Garantir a qualidade dos produtos comercializados pela padaria, além de obrigatório
por lei, é um compromisso muito sério com a saúde dos consumidores.

Q

uando falamos de alimentos, existem muitos assuntos importantes, uma vez que quando trabalhamos
com eles somos responsáveis pela saúde do consumidor. Portanto, para garantirmos a qualidade dos produtos
que comercializamos são necessários cuidados desde o recebimento da matéria-prima até o a entrega do produto final.
Para tanto, existem etapas importantes dentro da legislação.
Entre elas, a identificação de produtos após abertos, exigida
em legislação e pelos fiscais da COVISA.

Para que possamos deixar nosso estabelecimento dentro
da lei, é fundamental seguir as orientações abaixo, que constam na Portaria 2619/11 SMS:

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Os alimentos, matérias-primas, ingredientes, embalagens
para alimentos e descartáveis devem ser armazenados em
local organizado, com iluminação, temperatura, umidade e
ventilação adequadas, dimensão compatível com o volume
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armazenado, isolado por barreiras físicas do ambiente externo e das demais áreas com atividades distintas, atendendo
aos seguintes critérios:
I.
Protegidos da incidência de raios solares.
II. Separados por categorias.
III. Separados de todos os materiais de limpeza, higiene, perfumaria e outros produtos químicos.
IV. Separados dos alimentos que exalam odores.
V. Empilhados segundo as recomendações dos fabricantes e de forma a não comprometer a qualidade e a integridade das embalagens e dos produtos.
VI. Organizados de forma a garantir a ventilação, higienização e circulação de pessoas.
VII. Dispostos distantes do piso, sobre estrados com acabamento liso, mantidos em bom estado de conservação e
limpeza.
VIII. Acondicionados em embalagens íntegras, sem deformações, sujidades e ferrugem, com identificação visível e apresentando todos os dados necessários para garantir sua rastreabilidade e o controle da data de validade.
IX. Utilizados segundo o sistema PVPS (“Primeiro que
Vence, Primeiro que Sai”) ou PEPS (“Primeiro que Entra,
Primeiro que Sai”).
As matérias-primas, ingredientes e produtos alimentícios
impróprios para o consumo, com prazos de validade vencidos,
avariados, adulterados, fraudados, reprovados, devolvidos ou
recolhidos do mercado, bem como os destinados à devolução
ou descarte devem ser mantidos organizados, em local segregado, devidamente identificados, pelo menor tempo possível
e protegidos de forma a impedir a atração, o acesso, o abrigo
e proliferação de vetores e pragas urbanas. Incluem-se aqui
também as embalagens para alimentos em desconformidade
com a norma e a legislação vigentes. Deve ser, também, determinada a destinação final dessas mercadorias.
Os produtos resfriados e congelados devem estar armazenados em equipamentos destinados para esse fim. Nos ambientes caracterizados como depósito, onde são utilizados estrados, gaiolas e similares, as pilhas de produtos devem estar,
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no mínimo, a 40 centímetros de distância da parede e das outras pilhas e, ainda, a 60 centímetros do forro. Nos ambientes
caracterizados como despensa, as pilhas de produtos devem
estar, no mínimo, a 10 centímetros de distância da parede e
a 60 centímetros do forro, com separação entre as pilhas. Os
alimentos, bebidas, embalagens e descartáveis devem estar
dispostos em prateleiras de material liso, resistente e impermeável, com altura mínima de 25 centímetros de distância do
piso, de forma a evitar a contaminação dos alimentos.
As embalagens primárias para alimentos e os descartáveis (copos, canudos, pratos, marmitas, talheres, guardanapos, filmes plásticos, papel toalha para secagem das mãos,
entre outros) devem ser armazenados de forma organizada e
mantidos protegidos, separados de outras categorias de produtos, sobre estrados ou prateleiras. Já as embalagens secundárias e terciárias para alimentos devem ser armazenadas
de forma organizada, segregadas dos produtos alimentícios,
sobre estrados ou prateleiras. Por sua vez, os produtos para
higienização e limpeza com prazos de validade vencidos devem ser identificados e mantidos segregados em local afastado das áreas destinadas à manipulação de alimentos.
Após a abertura das embalagens originais, as matériasprimas, os ingredientes e os produtos alimentícios devem ser
conservados conforme a recomendação do fabricante, considerando-se a nova data de validade e as condições de acondicionamento e armazenamento. Os produtos que possam
ser mantidos em suas embalagens originais após a abertura
destas devem ser identificados com a data de abertura e nova
data de validade.
As matérias-primas, ingredientes e produtos alimentícios
transferidos de suas embalagens originais devem ser identificados com as seguintes informações: nome do produto, marca, lote, data de abertura da embalagem e a nova data de validade, conforme a orientação do fabricante. Outros sistemas
de etiquetas podem ser implantados, desde que permitam a
identificação e a rastreabilidade do produto.
Quando os alimentos pré-preparados, pré-misturados ou
prontos para o consumo não forem utilizados ou embalados
imediatamente, devem ser acondicionados adequadamente,
protegidos e identificados com o nome do produto, data de

NUTRIÇÃO

manipulação e data de validade. Os produtos e subprodutos
destinados ao reprocesso devem ser identificados, acondicionados e armazenados em condições condizentes com as
características dos produtos.
Os alimentos prontos para o consumo devem ser protegidos com coberturas específicas para cada recipiente, de
modo que o fundo de um recipiente não fique em contato
direto com os alimentos do recipiente inferior, quando empilhados. O material descartável utilizado nesse procedimento
não deve ser reaproveitado.
Os produtos acondicionados em caixas de papelão devem
ser armazenados em equipamento de refrigeração exclusivo.
Na total impossibilidade, estas caixas devem ser separadas
dos demais produtos. Por fim, os equipamentos de refrigeração devem ser organizados e regulados de forma a garantir

que sejam atingidas as temperaturas indicadas para cada categoria de alimentos.
Os itens citados acima são alguns dos exigidos pela fiscalização, que constam na lei vigente para que todo estabelecimento possa garantir a saúde do consumidor. Portanto,
todo estabelecimento que produz alimento necessita de um
profissional especializado em alimentação e nutrição para
orientar, treinar e fiscalizar sua equipe.
*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: PORTARIA 2619/11 SMS.
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CNBPF

Na França, a identidade visual
“Padeiro” é um sinal distintivo que
permite ao consumidor identificar
uma padaria e ter toda a segurança
de estar comprando seu pão num
estabelecimento certificado.

PADEIRO: UMA PROFISSÃO
Confederação Nacional Panificação e Confeitaria Francesa tem identidade
visual bem definida para dar segurança a padeiros e consumidores.

O

s boulangers franceses têm uma profissão regulamentada, que exercem dentro de padrões de
qualidade e inovação. Por meio de uma identidade genérica e institucional, os padeiros têm um ponto de referência mostrar quem são. É a sua identidade
visual, traduzida por um logo específico a ser utilizado
de diversas formas na padaria, de acordo com a regulamentação da Lei n º 98-405, de 25 de maio de 1998, inserida no Código do Consumo da França, que determina as
condições legais para o exercício da profissão.
O comércio que utiliza a identidade visual “Padeiro” é uma padaria, nos termos da lei. E a identidade
visual “Padeiro” é um sinal distintivo que permite ao
consumidor identificar uma padaria e ter toda a segurança de estar comprando seu pão num estabelecimento certificado. Todo estabelecimento deve tê-la
afixada em sua fachada e em outros pontos determinados – como em produtos –, devendo, também,
utilizá-la com coerência e rigor para imediatamente
indicar o ponto de venda para o público, sem causar
confusão, por meio de recursos simples, que encerra
visibilidade, qualidade da imagem, respeito aos valores e coerência de comunicação.
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ASSINATURA DO PADEIRO
Por sua simplicidade e singularidade, o sinal gráfico que
emula o “B”, de boulanger e de boulangerie é a “âncora’
da identidade visual. A Confederação Nacional Panificação e Padaria Francesa é proprietária – no âmbito de
um contrato de cessão de marca, assinado no dia 19 de
janeiro de 2010 – da patente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial de um símbolo gráfico
que representa duas baguetes, uma sobre a outra.
A logomarca vem acompanhada pela assinatura “padeiro” e conduz a definição de um gráfico de linhas para
comunicação no ponto de venda, bem como nos meios
de comunicação e em toda a linha de papelaria e de publicidade da padaria. E, fechando o bloco do logo, vem a
expressão “C’est un métier”, ou seja, “É uma profissão”.
De propriedade da Confederação Nacional Panificação
e Confeitaria Francesa, a identidade visual “Padeiro” é de
uso coletivo exclusivo dos profissionais e estabelecimentos
filiados a ela. Sua utilização é estritamente pessoal e não
pode ser negociada ou ser objeto de concessão, nem transferida a terceiros, a exceção de quando ela venha a ser utilizada sem fins lucrativos, para finalidades humanitárias, o
que deve ser, entretanto, informado à Confederação.

nd
I
a
h
n
a d e.
i
d
i
l
C oz
a
u
eQ
d
r
o
b
com sa

FIPPA

Prêmio para o
melhor professor da
panificação será de
10.000 francos suíços.

SUÍÇA BUSCA OS MELHORES
MESTRES DE FORMAÇÃO
O setor de panificação e confeitaria suíça busca, pelo segundo ano consecutivo, o melhor Mestre de Formação, juntamente com outras distinções no
segmento de alimentação. Para tanto, pede a colaboração dos estudantes
das escolas de panficação e gastronomia que indiquem seus professores
mais destacados. Um fornecedor é a revista “Gast rojournal” homenagearão
esse Mestre de Formação em quatro categorias: Panificação e Confeitaria,
Açougue, Cozinha e Restauração. Os vencedores de cada uma delas receberão o “Prêmio Antecipador do Futuro” e mais 10.000 francos suíços, como
reconhecimento pela sua dedicação em promover jovens talentos, enquanto que os alunos que os indicarem também levam uma prêmio de 5.000
francos suíços, algo como, aproximadamente € 4.140 ou US$ 5.360.

Quando o assunto é cozinha
Industrial, a marca que traz o
melhor sabor é BERTA.

FIPPA

Tradicional comemoração
na Itália foi transferida para
outubro para aumentar a
sinergia com outros dois
grandes eventos do setor.

FESTA NACIONAL DO PÃO FRESCO
ACONTECE EM OUTUBRO NA ITÁLIA
A tradicional Festa Nacional do Pão Fresco, promovida pela Federação de
Panificadores, Confeiteiros e Afins (FIPPA) será realizada em outubro. E,
desta vez, será completamente diferente das anteriores: não será promovida no interior das padarias, mas por meio de várias atividades ao ar livre.
Esta é apenas uma das deliberações tratadas na reunião da Junta Diretiva
da FIPPA, que se reuniu em Roma, no último dia 19 de abril. O motivo
da transferência do mês de maio para outubro para a realização da festa
é facilmente explicável. É que em outubro também serão realizados dois
outros eventos muito importantes, o Festival Europeu do Pão e a Jornada
Mundial do Pão. “Promovendo a Festa Nacional do Pão Fresco em outubro, temos certeza de que conseguiremos obter uma divulgação maior nas
mídias de informação”, afirma Giancarlo Ceccolini, presidente dos panificadores da região italiana da Emília Romana, a quem foi confiada a organização do evento pelo Conselho Federal da FIPPA.

Equipamentos para Cozinha
Industrial com a Qualidade que
você precisa, design
diferenciado e com a tradição de
92 anos de história.

Baixe o leitor de QR Code em seu
celular e utilize-o na figura ao
lado para conhecer nossa
moderna linha de produtos.

www.berta.com.br
berta@berta.com.br
(11) 2901-1514
BERTA, qualidade e design
em equipamentos de
Cozinha Industrial.

Agência Etnia
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TENDÊNCIAS - CAFÉ

Flávio Takemoto

Segundo pesquisa anual
da Seven/Sindipan-SP,
11,2 milhões de doses de
café espresso são servidas
diariamente nas padarias
brasileiras.

VAI UM CAFEZINHO AÍ?!
Consumo de café cresce significativamente no País e
se torna um hábito ainda mais regular dos brasileiros.

R

ecordes na produção interna e o crescimento
das exportações tem demonstrado o momento
importante pelo qual passa o setor cafeeiro no
Brasil. Recentemente a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgou que neste ano devemos ter a
maior safra produzida no país, com 50,45 milhões de sacas beneficiadas, representando um crescimento de 16%
em relação ao recorde anterior, do período de 2002/2003.
O café é uma boa pedida a qualquer hora do dia: para
acordar, bater um papo com os amigos ou simplesmente saborear uma deliciosa bebida. Puro ou acompanhado, quente ou gelado, ele se tornou um hábito entre os
brasileiros. É consumido por cerca de 97% da população
com mais de 15 anos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).
A mesma fonte demonstra que não há mudanças sig-
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nificativas no perfil dos consumidores em termos de idade e sexo: a maior faixa de consumo entre os 36 e 50 anos
(28%), enquanto que as mulheres são as que consomem
ligeiramente mais o produto, com 54%, contra 46% de homens. No entanto – e confirmando pesquisas de domínio
público –, a classe C vem surgindo como uma consumidora mais expressiva. Em 2003, 89% das pessoas ouvidas
em pesquisas da ABIC declaravam consumir o produto
regularmente. Em 2010, esse número saltou para 97%.
A iniciação ao consumo começa desde cedo, como
um hábito familiar. Esse é o principal desencadeador do
hábito, quando a mãe oferece o café a seus filhos. E, em
oito anos (de 2003 a 2010) o hábito de consumir café se
consolidou de maneira muito especial no Brasil, principalmente fora de casa, onde confirmou uma evolução de
nada menos do que 307%, segundo a ABIC.

TENDÊNCIAS - CAFÉ

CRESCIMENTO DOS GOURMETS
Genuinamente etíope, o café foi por
várias décadas a mais importante fonte de receitas do Brasil. Seu consumo
moderado pode ser benéfico à saúde,
na prevenção de problemas como o
mal de Parkinson, depressão e diabetes. Contém vitamina B, lipídios, aminoácidos, açúcares e outras propriedades, além da cafeína. Contudo, o conhecimento do caráter preventivo de
doenças do café é considerado, ainda,
muito baixo pela ABIC, que se esforça
na realização de campanhas de esclarecimento sobre os benefícios do café.
Pelo estudo da entidade, metade dos
consumidores afirma conhecer os benefícios do consumo regular de café. O principal benefício percebido no café é a melhora da disposição pessoal e da memória. A
melhora na disposição é mais associada
pelos consumidores de classe D.
Nesse cenário, um dos nichos que
vem apresentando maior crescimento (73%) é o dos cafés especiais, entre eles, os descafeinados, gourmets,
sustentáveis e certificados. E essa
evolução tende a ser ampliada, com o
aumento do consumo do café fora de
casa, onde se observa a maiores possibilidades de avanço.
Paralelamente, segundo o levantamento da ABIC, existe uma predisposição de pagar mais por qualidade. Aliás,
quando se pede espontaneamente a definição de café gourmet, observa-se que
alta qualidade/sofisticação são elementos que compõem o conceito do produto. Os maiores conhecedores são os consumidores de classe A – certamente por
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serem mercado-alvo deste produto –, que
também associam o café gourmet a grãos
especiais e tipo exportação.

CAFÉ DA MANHÃ
Outra fonte atualizada de informações
sobre o produto é um estudo feito pela
Análise, Pesquisa e Planejamento de
Mercado (APPM) sobre os hábitos dos
paulistas em relação ao consumo de
café, que também aponta para um aumento na quantidade de ingestão da
bebida. A pesquisa, que foi realizada no
estado de São Paulo, com 1.000 entrevistados, mostra que cerca de 70% dos
paulistas toma café logo pela manhã.
Logo cedo, na primeira refeição do
dia, 69% dos entrevistados consomem
café. Destes, 39% tomam café puro e 30%
com leite. Além disso, 71% do total dos
entrevistados afirmam consumir café
a qualquer hora do dia, sendo que 73%
deste público são do sexo masculino.
Quando questionados sobre um possível aumento no valor do produto, 78% dos
consumidores afirmam que continuariam
tomando café da mesma forma. Destes, 53%
continuariam consumindo a mesma marca
e quantidade; já 24% continuaram fiéis somente à marca, consumindo menos.

A maioria dos consumidores, 58%,
assume que o café é um dos maiores
inimigos de quem quer parar de fumar,
pois ele estimula a vontade de acender
um cigarro. Mesmo assim, 83% dos entrevistados tomam café todos os dias,
e 66% das pessoas não têm intenção
de diminuir a quantidade. A maioria
(53%) toma, em média, três xícaras por
dia; 9% declararam que chegam a tomar mais de dez xícaras.
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CONEXÃO FIESP

Presidência da República

A trajetória política
de Dilma Rousseff
forjou uma mulher
comprometida com a
sua palavra, com a sua
história e com o seu povo.

CINCO VEZES DILMA
Por Paulo Skaf*

Querem convencer Dilma a desfazer tudo o que
ela fez. Ao que tudo indica, sairão frustrados.

A

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está
satisfeita com os resultados de sua campanha “Energia a
Preço Justo”. Criada para alertar a sociedade a respeito do
vencimento das concessões do setor elétrico a partir de 2015, a iniciativa conquistou o apoio de centenas de milhares de cidadãos,

CONEXÃO FIESP

entidades empresariais e organizações de defesa dos
consumidores.

anterior que prorrogara os contratos em 1995, por 20

A Fiesp calculou o impacto do fim dos contratos

tir de 2015. Essa foi a primeira vez. Dilma seguiu como

sobre o preço da energia elétrica no Brasil e chegou a

ministra de Minas e Energia por quase dois anos mais.

números estarrecedores. Com a licitação dos ativos,

Rejeitando pressões e não convencida de qualquer erro

determinada pela Constituição, a sociedade poderá

em sua lei, nunca a alterou. Essa foi a segunda vez.

anos. Sua lei reafirmou o término dos contratos a par-

economizar nada menos do que R$ 1 trilhão nos pró-

Na segunda metade de 2005, Dilma foi convocada

ximos 30 anos. Os defensores da reprorrogação das

para a chefia da Casa Civil da Presidência da Repúbli-

concessões, por sua vez, não demonstram a mesma

ca. Sabe-se que a questão do fim dos contratos do setor

transparência e sugerem uma mudança na lei para be-

elétrico lhe foi submetida, requentada, inúmeras vezes.

neficiar algumas poucas empresas em detrimento de

Em nenhum momento, contudo, Dilma tomou qualquer

190 milhões de brasileiros. Nesse aspecto, a campanha

iniciativa para revogar a sua lei. Essa foi a terceira vez.

teve sua segunda vitória: antes tida como “consenso”, a

Entre março e outubro de 2010, na campanha para

tal reprorrogação passou a ser tratada como “impasse”.

a Presidência que a consagraria com o voto de mais de

A solução desse impasse está nas mãos de uma

55 milhões de eleitores, a candidata Dilma, que os bra-

pessoa que não apenas conhece o setor elétrico, como

sileiros já conheciam, nunca disse ter passado a con-

também já demonstrou, em diversas oportunidades,

cordar com a reprorrogação de concessões. Essa foi a

ser contra a reprorrogação das concessões: a presiden-

quarta vez. Agora, em 2012, o governo Dilma anuncia

te Dilma Rousseff. Sempre que esteve diante do tema,

sua rejeição à tese de reprorrogação das concessões

Dilma agiu no sentido de preservar a lei e os interesses

dos terminais portuários. E decide cumprir a lei e licitá-

maiores do Brasil.

los novamente. Essa foi a quinta vez.

A questão do fim dos contratos tem sido apreciada

Dessa forma, sugerir que a presidente da República

por Dilma desde 2003 e, por cinco vezes, ela mostrou

admita voltar atrás num tema que lhe é tão familiar só

ser contra qualquer possibilidade de reprorrogação. A

pode ser fruto de incoerência. A trajetória política de

Medida Provisória n.º 144 de 2003, conhecida como a

Dilma Rousseff forjou uma mulher comprometida com a

Lei de Reforma do Setor Elétrico, assinada pelo então

sua palavra, com a sua história e com o seu povo. Pedir-

presidente Lula e por sua ministra de Minas e Ener-

lhe que renuncie a tudo isso é desconhecer o seu cará-

gia, Dilma Rousseff, varre da ordem jurídica qualquer

ter. Fazer isso em nome do interesse de poucos é um

possibilidade de reprorrogação das concessões de ge-

desrespeito. Querem convencer Dilma a desfazer tudo o

ração para os contratos firmados depois de 2003. Nos

que ela fez. Ao que tudo indica, sairão frustrados.

contratos de transmissão e distribuição, limitou rigorosamente as condições de prorrogação a “no máximo
igual período” do contrato original. Ou seja, um veto a
qualquer hipótese de reprorrogação. Para os contratos
anteriores a 2003, Dilma aquiesceu a ato de governo
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*PAULO SKAF é presidente da Federação e do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP).

JURÍDICO CÍVEL

Melhores Bares

Cadeiras na calçada: o TPU é documento
concedido a título precário, que pode ser
cassado por infração ou revogado pela
municipalidade a qualquer momento.

COMODIDADE, SIM.
MAS, DENTRO DA LEI
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

A necessidade de seguir a lei ao colocar mesas e cadeiras nas calçadas.

T

odas as padarias procuram oferecer a seus
clientes bons produtos, atendimento de qualidade, local limpo e agradável, bem como proporcionar a estes o melhor serviço possível. Entre esses
serviços oferecidos, algumas oferecem a seus clientes
mesas e cadeiras que são colocadas nas calçadas.
No entanto, nem todas seguem os trâmites legais para tanto e sofrem com a fiscalização por parte do Poder Público, chegando algumas até mesmo
a serem multadas.
Para evitar algum prejuízo, faremos um breve
comentário sobre o tema neste artigo.

1- DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
A Lei que trata do assunto é a de nº 12.002/96, e
dispõe o seguinte:
ART. 1º Poderá ser permitido aos bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e similares,
já instalados, ou que venham a instalar-se no
Município, o uso do passeio fronteiriço ao estabelecimento, para colocação de toldos, mesas
e cadeiras, desde que obedecidas as seguintes
condições.”
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As condições para a colocação de mesas e cadeiras são definidas pelo Decreto nº 36.594:

tórico de multas referentes ao assunto.
A Lei nº 13.399/02 dispõe o seguinte:

ART. 2º - A instalação do mobiliário de que trata
o artigo anterior deverá atender às
seguintes condições:
I - Reservar uma faixa livre mínima de 1,10m
(um metro e dez centímetros), a ser demarcada em suas extremidades com tinta amarela, na
largura de 0,10m (dez centímetros), para sua visualização ao longo do passeio público fronteiriço aos estabelecimentos definidos no artigo 1º,
visando permitir o acesso e o livre trânsito de
pedestres e, em especial, de pessoas portadoras
de deficiência física e da terceira idade;
II- Não bloquear, obstruir ou dificultar a entrada
e a saída de veículos a acessos
autorizados;
III - Não impedir ou prejudicar a visibilidade dos
motoristas nas confluências das vias públicas;
O interessado em utilizar o passeio público para
a colocação de mesas e cadeiras deverá obter junto
à subprefeitura competente o Termo de Permissão
de Uso-TPU, que terá título precário e poderá ser
cassado por infração ou revogado por interesse público a qualquer momento.

ART. 9º. É de competência do subprefeito:
IX - fiscalizar, no âmbito da competência da subprefeitura, na região administrativa correspondente, o cumprimento das leis portarias e regulamentos.”
Temos como exemplo de portaria emitida por
subprefeito a Portaria 110/08 do subprefeito da
Mooca que traz o seguinte texto:
“CONSIDERANDO que para utilização de mesas
e cadeiras nas calçadas de bares, restaurantes e
similares, deve ser expedido Termo de Permissão de Uso pela Municipalidade;
CONSIDERANDO o elevado número de reclamações recebidas nesta Subprefeitura relativas à
perturbação do sossego e elevada emissão de
ruídos provenientes do uso indevido de mesas
e cadeiras nas calçadas por bares, restaurantes
e similares após o horário permitido pela legislação;
CONSIDERANDO que o exercício de tais atividades não deve incomodar ou prejudicar a população em qualquer aspecto;

2- DA PROIBIÇÃO
Alegando haver um alto número de reclamações
dos moradores com relação ao barulho proporcionado por mesas e cadeiras de bares e restaurantes
instalados no passeio público, os subprefeitos estão utilizando a prerrogativa que lhes é concedida
pela Lei nº 13.399/02 para emitir portarias cassando
o TPU dos estabelecimentos que possuem um his-
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CONSIDERANDO que os Termos de Permissão de
Uso são expedidos de forma precária, podendo
ser revogados a qualquer tempo mediante desinteresse em sua manutenção pela Administração Pública;
CONSIDERANDO que tem se verificado elevado
índice de multas coincidentemente nos estabe-

JURÍDICO CÍVEL

lecimentos objeto de reclamação pela população,
relativas à perturbação do sossego noturno gerada pela indevida utilização de mesas e cadeiras
em calçadas por bares, restaurantes e similares
após o horário permitido pela legislação,
DETERMINA:
1- Deverão ser revogados os Termos de Permissão
de Uso para colocação de mesas e cadeiras nas
calçadas de bares, restaurantes e afins concedidos aos estabelecimentos que possuam histórico
de multas referentes ao desrespeito à legislação
que trata desta matéria, notadamente às multas
aplicadas no período anterior de um ano, contado da data da publicação desta Portaria.
Podemos observar que somente serão revogados os TPU’s dos estabelecimentos que possuem
histórico de desrespeito à legislação, não havendo
nenhum obstáculo a concessão do termo para estabelecimento que cumpre a Lei.
Não somente a legislação que permite a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas deve ser
observada, mas também outras leis devem ser observadas pelo panificador no momento de utilizar
o espaço público para tal finalidade.
Deve o panificador observar a Lei Cidade Limpa,
Lei nº 14.223 da Prefeitura de São Paulo, tomando
cuidado para as coberturas das mesas-toldos, se
necessário, serem retráteis.

3 - CONCLUSÃO
Diante disso, concluímos afirmando o seguinte:
A) Não existe, até o presente momento, nenhuma Lei ou Projeto de Lei que proíba a concessão
de TPU’s de estabelecimentos que tenham interesse em instalar mesas e cadeiras no passeio
público, bem como a cassação dos termos dos
estabelecimentos que já possuem o documento;
B) O TPU é documento concedido a título precário, que pode ser cassado por cometimento
de infração ou revogado pela municipalidade a
qualquer momento por ausência do interesse
público na sua manutenção;
C) Somente estão sendo cassados os TPU’s dos
estabelecimentos que possuem um histórico de
desrespeito à legislação.
Dessa forma, deve o panificador observar a legislação que trata do assunto, caso não queira ter
problemas com a municipalidade.
O departamento jurídico do Sindipan/Aipan está
à disposição para eventuais esclarecimentos.

*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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Também deve o panificador tomar cuidado com
a Lei do Estado de São Paulo, Lei 13.541, Lei antifumo, que não permite que a fumaça exalada pelo cigarro entre no estabelecimento, ou seja, deve manter as mesas em local distante das portas e janelas
do estabelecimento.

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

ABIEPAN

Sucesso: o modelo brasileiro de panificação
foi uma grata surpresa para os participantes
estrangeiros da EUROPAIN.

COMPETITIVIDADE COMPROVADA
O setor de máquinas, equipamentos, acessórios e ingredientes vem evoluindo
muito e se diz perfeitamente apto a atender às demandas internacionais.

O

modelo brasileiro de padaria, espaço que une
desde produção e venda de pães até food service,
passando por varejo de conveniência e central de
produção de alimentos, está pronto para ser exportado. E
o apoio vem sob a forma de investimentos: a cadeia produtiva do setor foi incluída no programa de Projetos Setoriais (PSs), da APEX-Brasil, que investirá em torno de R$ 1,8
milhão em ações voltadas ao mercado externo, enquanto
que os associados da ABIEPAN - Associação Brasileira das
Indústrias de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios
para Alimentos, participantes do projeto, estão colocando
cerca de R$ 900 mil em contrapartidas no projeto.
“O modelo brasileiro é único no mundo”, resume Gilberto Poleto, idealizador do acordo e diretor de Relações
Internacionais da ABIEPAN, entidade que reúne hoje 55 fabricantes, responsáveis por um faturamento anual em torno de R$ 700 milhões. Estima-se que, no Brasil, o segmento
da panificação some cerca de 63 mil padarias, mais de 700
mil empregos diretos e faturamento perto de R$ 50 bilhões.
De fato, só a panificação brasileira oferece um enorme mix
de produtos conjugado à prestação de serviços, como refeições, delivery, pizzaria, happy hour, caldos e sopas, frutas e legumes, vinhos e destilados, entre outros.
O projeto Brazilian Bakery, focado exatamente no modelo brasileiro de panificação, foi um dos grandes destaques da última realização da feira EUROPAIN, realizada no
início do mês de março, em Paris, na França. Para divulgar o projeto Brazilian Bakery, a ABIEPAN e a APEX-Brasil
promoveram no evento a exposição da chamada “Padaria
Conceito”, espaço que reúne produtos, serviços, máquinas
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e equipamentos empregados pela moderna panificação
brasileira, num estande de 108 metros quadrados, que recebeu empresários, fornecedores, técnicos e investidores de
vários países do mundo. Integrado a ele, um grupo de companhias brasileiras – Arcolor, Bralyx, Pman, Prática, Titã, Tedesco, G. Paniz, MCI e Cimapi – se apresentou com objetivo
de aumentar sua visibilidade no comércio exterior e, ainda,
reafirmar o Brasil como um dos grandes produtores do setor de acessórios, equipamentos e insumos para a indústria
de panificação, confeitaria e cozinhas profissionais.
Segundo os organizadores, o modelo brasileiro de panificação foi uma grata surpresa para os participantes estrangeiros da feira, que jamais viram tamanha convergência de produtos e serviços. Pesquisa realizada durante a
apresentação demonstrou que empresários de pelo menos
onze países estão interessados em operar o modelo brasileiro: Portugal, Espanha, França, China, Emirados Árabes,
Quatar, México, Angola, Holanda, Bélgica, Estados Unidos.
Em termos numéricos, a expectativa de negócios gerados
a partir da participação brasileira na EUROPAIN até março
de 2013 gira em torno de 1,2 milhão de euros.
Otimista, o setor de equipamentos, acessórios e ingredientes vem evoluindo muito e se diz perfeitamente
apto a atender às novas demandas: “Temos produtos
de qualidade para oferecer ao setor de panificação, de
confeitaria e de alimentação no Brasil e outros países do
mundo. Já fechamos negócios no exterior e, certamente,
o projeto Brazilian Bakery dará grande impulso para novas exportações”, afirma, com segurança, Paulo Cavalcante, presidente da ABIEPAN.

IPC INTERNACIONAL
SAMPAPÃO IS THE NEW BRAND SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP
Have an identity of communication and modern and updated
look is a way to further integrate and implement the efficiency
and labor productivity of an entity on behalf of its members.
Thinking about it, Sindipan/Aipan/IDPC-SP, which comprises
three entities of the bakery in São decided to unify their
names now under a single brand. Thus comes to SAMPAPÃO.
Approved in meetings with members from the month of June,
the unique identity of the new entities will be disseminated
and integrated into all forms of communication, from the logo
of its stationery, even in media relations, public government
and related agencies. "The SAMPAPÃO symbolizes the unity
and summarizes the concentration of forces of our entities,
working increasingly in favor of his associates," said José
Antero Pereira, president of the new SAMPAPÃO.
SAMPAPÃO ES LA NUEVA MARCA SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP
Tener una identidad de comunicación y una imagen moderna y
actualizada es una forma de integrar e implementar más arriba
de la productividad del trabajo y la eficiencia de una entidad, a
favor de sus miembros. Pensando en ello, Sindipan/Aipan/SPIDPC, que comprende tres entidades de la panadería de São
Paulo decidieron ahora unificar sus nombres bajo una sola
marca. Así nasció el SAMPAPÃO. Aprobada en las reuniones
con los miembros a partir del mes de junio, la identidad única
de las nuevas entidades se difundirá y se integrará en todas
las formas de comunicación, desde el logotipo de papelería,
incluso en las relaciones de los medios de comunicación,
gobierno y organismos públicos relacionados. "El SAMPAPÃO
simboliza la unidad y un resumen de la concentración de las
fuerzas de nuestras entidades, trabajando cada vez más en
favor de sus asociados", dijo José Antero Pereira, presidente
del nuevo SAMPAPÃO.
CAMPAIGN TO PROMOTE THE CONSUMPTION OF BREAD
A set of five new posters designed and developed by the
Marketing Department of Sindipan/Aipan/IDPC-SP joins the
campaign to promote the consumption of bread in bakeries,
promoted by institutions. They are being digitally provided
to all members to be published in their establishments. “The
approaches of the posters show the quality of bread from the
bakery and how to consume at different times of day, beyond
the traditional, suggesting that the bread is increasingly
included in the breakfast and lunch as well as accompanying
other foods like soups and mortadella, for example”, explains
Vera Ruthofer, executive director of the Union.
CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE PAN
Un conjunto de cinco nuevos carteles diseñados y desarrollados
por el Departamento de Marketing de Sindipan/Aipan/IDPC-SP
se une a la campaña para fomentar el consumo de pan en las
panaderías, promovida por las entidades. Todos ellos están
siendo proporcionados digitalmenter a todos los miembros con
el fin de ser publicado en sus establecimientos. “Los enfoques
de los carteles muestran la calidad del pan de la panadería y
la forma de consumir en diferentes momentos del día, más allá
de lo tradicional, lo que sugiere que el pan es cada vez más
incluido en el desayuno y comidas, así como acompañando a
otros alimentos como sopas y mortadela, por ejemplo”, explica
Vera Ruthofer, directora ejecutiva de la Unión.
TEN YEARS OF IDPC ARE CELEBRATED AT CITY HALL
On June 4th, was carried out at the request of Councillor Toninho
Paiva (PR/SP), in the City Hall of São Paulo, a solemn meeting
to mark the tenth anniversary of the Development Institute of

Bakery and Confectionery, IDPC. The event was attended
by a large number of distinguished guests among whom
several officials of municipal, state and federal government,
sector entities and personalities of the state of São Paulo. At
that time, plus a tribute to all those who contributed to the
creation and development of the Institute throughout its first
decade of professional activities on behalf of the bakery and
confectionery, also was presented a prototype of the book
to be launched by Sindipan/Aipan/IDPC-SP to markfurther
approval of this important date.
DIEZ AÑOS DE IDPC SE CELEBRAN EN EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
El 4 de junio, se llevó a cabo a petición del concejal Toninho
Paiva (PR/SP), en el Ayuntamiento Municipal de São Paulo,
una sesión solemne para celebrar el décimo aniversario del
Instituto de Desarrollo de Panadería y Confitería, el IDPC.
El evento contó con la presencia de un gran número de
prestigiosos invitados entre lós quales diversos funcionarios
de los niveles municipal, estatal y federal, entidades del
sector y personalidades del estado de São Paulo. En ese
momento, además de un homenaje a todos aquellos que
contribuyeron a la creación y desarrollo del Instituto a lo largo
de su primera década de actividades profesionales en nombre
de la panadería y confitería, también se presentó un prototipo
del libro que será lanzado por Sindipan/Aipan/IDPC-SP para
marcar aún más la aprobación de esta importante fecha.
DOMESTIC DEMAND FOR WHEAT INCREASES
The wheat business recorded an increase in the domestic
market. This movement is normal to buy this off-season in
the country, but negotiations involve only small batches. The
assessment was made by the Center for Advanced Studies on
Applied Economics (CEPEA). As for the new wheat crop, the
weather has favored the planting, but the area to be seeded
will be lower than last year due to disappointment with the
profitability of the farmer's grain. Global production falls to 676
million tonnes, 3% less than the previous crop, says the ICG,
the International Council of wheat. Despite the fall in world
production, is among the wheat prices fall more in Chicago. The
first contact future retreated yesterday to US $ 5.91 per bushel
(27.2 kg), 22% less than in May last year. The cereal, which was
already showing decline in recent weeks, had further setback
yesterday in the international market due to the prospects of
consultants that the U.S. Department of Agriculture (USDA)
should submit internal inventories than expected.
LA DEMANDA INTERNA DE TRIGO AUMENTA
El negocio de trigo registró un incremento en el mercado interno.
Este movimiento es normal para comprar esta temporada baja
en el país, pero las negociaciones implican sólo pequeños lotes.
La evaluación fue realizada por el Centro de Estudios Avanzados
en Economía Aplicada (CEPEA). En cuanto a la cosecha de
trigo nuevo, el clima ha favorecido la siembra, pero el área a ser
sembrada será menor que el año pasado debido a la decepción
de los agricultores quanto a la rentabilidad de los granos. La
producción mundial cae a 676 millones de toneladas, 3% menos
que la cosecha anterior, según el ICG, el Consejo Internacional
de Trigo. A pesar de la caída en la producción mundial, es uno
de los precios del trigo caen más en Chicago. El cereal, que
ya estaba mostrando declive en las últimas semanas, tuvo otro
revés en el mercado internacional debido a las perspectivas de
los consultores que el Departamento de Agricultura de EE.UU.
(USDA), deberá presentar un informe de armazenamento de
trigo major do que lo estava previsto.
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IDPC – AGENDA DE CURSOS 2012
JUNHO

SERVIÇOS

Tábuas de Frios

15h às 18h

01/06

Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 11/06

Informática Básica

9h às 12h

04/06 a 11/06

ADEQUAÇÃO A
NOVA PORTARIA 2619/2011

Massa Folhada

14h30 às 18h30

04/06 a 11/06

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

11/06 a 15/06

Básico de Pizza

9h às 12h

18/06 a 22/06

Pães Rústicos

14h30 às 18h

18/06 a 22/06

Em razão da Portaria 2619/2011, que entrou em vigor em 06 de março de 2012,
os associados dos Sindipan/Aipan/IDPC-SP devem ficar cientes de que todas
as empresas optantes do SIMPLES, ou que se enquadram como Empresas de
Pequeno Porte ou Micro-Empresas, devem possuir um responsável técnico, que
pode ser o gerente da empresa ou um de seus sócios.
Fica o alerta para que as empresas que já haviam feito o curso de responsável
técnico na vigência da Portaria 1210 devem REFAZER esse curso e se adequar à
nova Portaria 2619/2011, uma vez que o certificado anterior perdeu sua validade.
Já as empresas que não se enquadram como EPP ou ME, e não são optantes
do SIMPLES devem contratar profissional habilitado (engenheiro de alimentos ou
nutricionista) para exercer a função de Responsável Técnico. O não cumprimento
da nova exigência configurará INFRAÇÂO DE NATUREZA SANITÁRIA, sujeita a
multa e impedimento de operação de acordo com o previsto no Código Sanitário.

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

25/06 a 29/06

Básico de Salgados

14h30 às 18h30

25/06 a 29/06

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

27/06

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/06 a 29/06

Doces Finos

9h às 12h

02/07 a 06/07

Pães de Fibras / Funcionais

14h30 às 18h

02/07 a 06/07

Atendimento ao Cliente

14h30 às 17h30

02/07 a 13/07

Pães Rústicos

8h30 às 12h

09/07 a 13/07

Básico de Pizza

9h às 12h

23/07 a 27/07

Informática Básica

9h às 12h

23/07 a 27/07

Reaproveitamento de Produtos

15h às 18h

23/07 a 27/07

Decoração de Bolos de Casamento

14h30 às 17h30

23/07 a 27/07

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30

30/07 a 10/08

Básico de Café Espresso

15h às 18h

30/07 a 01/08

SERVIÇO:

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

30/07 e 31/07

Sindipan/Aipan/IDPC-SP
Fone: (11) 3113-0166
Site: www.sindipan.org.br

Responsável Técnico

15h às 18h

30/07 a 03/08

Pães Orgânicos

9h às 12h30

06/08 a 10/08

Trabalho com Pasta Americana

15h às 18h

06/08 a 10/08

Básico de Panificação

14h30 às 18h

06/08 a 19/09

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

13/08 a 24/08

BABY TRIGO PÃES E DOCES LTDA.
AV. COM. FEIZ ZARZUR, 943
TULIPA AZUL - PÃES E DOCES LTDA.
AV. ANTONIO MATHIAS DE CAMARGO, 901
PÃES E DOCES SABOR DA BRASILÂNDIA
ESTRADA DO SABÃO, 40
MONT MAGNO EXPRESS
PÃES E DOCES LTDA.
AV. ANTONIO MANOGROSSO, 663
S. F. MARTINS RAMOS – CONFEITARIA
RUA CARDON, 269
DU MARQUÊS ATELIER PÃES LTDA. – EPP
RUA OSWALDO COLLINO, 260
PÃES E DOCES AMADORENSE LTDA.
RUA BAMBINA AMIRABILE CHALUPE, 171
IND. COM. DE PANIF. SÃO SÉRGIO LTDA.
RUA SÃO SÉRGIO, 144
RODALV LTDA. – IND. PANIFICAÇÃO
RUA SOLON, 810
DÉBORA DANTAS DOS SANTOS – ME
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 520
PANIFICADORA
NOVA IMPERATRIZ LTDA.
AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491
IND. E COM. DE PANIF. ENTRE RIOS LTDA.
AV. CANGAÍBA, 3.996
PANIFICADORA RIO VERDE LTDA.
RUA RIO VERDE, 2.262
PANIFICADORA ESPIGA DE TRIGO LTDA.
RUA FRANCISCO OLANDIM, 523
PANIFICADORA PÃO NEVES LTDA.
UA CARAIPE DAS ÁGUAS, 1.828
PÃES E DOCES BETH MANIA LTDA. – EPP
RUA DENTISTA BARRETO, 1.281
PANIFICADORA ESTILO LTDA.
AV. ITINGUCU, 1.700
ÊXITO ROTISSERIA E CONVENIÊNCIAS
RUA DAS GRUMIXAMAS, 363
ARLINDO OLIVEIRA SERRANO
RUA DAMASIO PINTO, 2035

Decoração de Bolos (com bico)

9h às 12h

13/08 a 17/08

Cardápio Light e Saudável

9h às 12h30

13/08 a 17/08

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

20/08 a 03/10

Tábuas de Frios

15h às 18h

20/08

Rotulagem Nutricional

9h às 12h

21/08

Básico de Café Espresso

15h às 18h

22/08 a 24/08

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

23/08 a 24/08

Petit four avançado

9h às 12h

27/08 a 31/08

Básico de Pizza

9h às 12h

03/09 a 10/09

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

03/09 a 17/09

Responsável Técnico

15h às 18h

10/09 a 14/09

Básico de Chocolate

9h às 12h

17/09 a 21/09

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados

15h às 18h

18/09 a 21/09

Chocolataria Fina

8h30 às 12h30

24/09 a 28/09

Avançado de Panificação

14h30 às 18h

24/09 a 05/10

Informática Básica

15h às 18h

24/09 a 28/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

26/09 a 27/09

Tábuas de Frios

15h às 18h

28/09

Produto Zero açúcar e Light para Padaria

8h30 às 12h30

01/10 a 15/10

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

08/10 a 22/10

Básico de Panificação

14h30 às 18h

08/10 a 23/11

Básico de Salgados

8h30 às 12h30

15/10 a 19/10

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30

15/10 a 26/10

Têndencia de Sabores Brasileiros

15h às 18h

24/10 a 26/10

Reaproveitamento de Produtos

9h às 12h

22/10 a 26/10

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

29/10 a 13/12

Reaproveitamento de Produtos

9h às 12h

29/10 a 05/11

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

30/10 a 31/10

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

01/11

Responsável Técnico

9h às 12h

05/11 a 09/11

Pães de Fibras / Funcionais

9h às 12h30

05/11 a 09/11

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

12/11 a 26/11

Doces Finos

9h às 12h

19/11 a 23/11

Informática Básica

15h às 18h

19/11 a 23/11

Massa Folhada

8h30 às 12h30

26/11 a 30/11

Especial de Natal

15h às 18h

26/11 a 30/11

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/11 a 29/11

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

IDPC – NOVOS CURSOS 2012
JUNHO
Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 08/06

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

11/06 a 15/06

Pães Rústicos

14h30 às 18h

18/06 a 22/06

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

25/06 a 29/06

JULHO
Pães Rústicos

8h30 às 12h

09/07 a 13/07

NOVEMBRO

AGOSTO
Pães Orgânicos

9h às 12h30

06/08 a 10/08

Trabalho com Pasta Americana

15h às 18h

06/08 a 10/08

Decoração de Bolos (com bico)

9h às 12h

13/08 a 17/08

Petit four avançado

9h às 12h

27/08 a 31/08

SETEMBRO
Básico de Chocolate

9h às 12h

17/09 a 21/09

OUTUBRO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria
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