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Paixão naCional

Conheça as novidades em chocolates para a
Páscoa que não podem faltar na sua padaria.
falta Querer!

toP 10 nYC

Gourmet

Silvia Carabolante, diretora do
Senai barra funda, fala sobre
como vencer o problema da
falta de mão de obra no setor

Conheça as dez melhores
padarias de nova York e
algumas das muitas delícias
que elas fabricam por lá

receitas exclusivas do
idPC para garantir uma
Páscoa bem divertida
para seus clientes

editorial

Mudanças no radar
Se 2012 não foi tudo aquilo que esperávamos, vamos torcer e trabalhar duro para que
2013 seja muito melhor.

d

ois mil e doze chegou ao
fim sem muito alarde e sem
deixar saudades. Depois de
alardear uma previsão de 4,5% no
início do ano, o governo viu naufragar as tais projeções ao longo dos
meses, para cravar um pífio avanço
de algo em torno de 1% no crescimento de nossa economia.
Simultaneamente, nós, da panificação, assistimos ao crescimento
alarmante dos custos das matérias-primas e dos insumos de produção
do nosso setor, sem possibilidade de
repasse de pelo menos uma parte
deles para o consumidor. Isso criou
um desconforto muito grande para
os donos de padaria, principalmente para os pequenos proprietários,
que já têm dificuldades de sobra
para competir num mercado cada
vez mais especializado e no qual a
modernização é moeda sonante.
Porém, um novo ano sempre começa com perspectivas de renovação. Talvez, a expressão mais correta
seja com esperanças de mudanças.
E mudanças, é claro, para melhor.
Entretanto, por vontade própria, a
economia não vai mudar. Para começar, a economia brasileira não vai
pontuar um PIB mais representativo
se o governo continuar incorrendo
nos erros do passado, entre os quais
o seu intervencionismo excessivo e
a falta de regras claras na condução
da economia, o que afasta os investimentos das empresas.
A equação simplista de que o investimento e o PIB cresceriam com
uma combinação de juros baixos,
câmbio desvalorizado, crédito subsidiado e proteção à indústria fez

água, e não funcionou. Isso, porque
entre seus componentes faltou creditar à produtividade sua devida importância. E esta despencou, notadamente, por causa da paralisia das
reformas, com destaque para a da
previdência, a tributária, a sindical
e, ainda, a trabalhista. Inegavelmente, a falta de reformas é uma das
principais razões pelas quais o Brasil ainda cresce pouco. China e Índia
já as fizeram faz tempo. E é por isso
que esses países estão navegando
em velocidade de cruzeiro no mar
aberto da economia mundial.
Saindo da esfera do macro e chegando à realidade do nosso dia a
dia, nossa capacidade de gerar mudanças e vencer o desafio da lucratividade está, basicamente, circunscrita à proposta de agirmos com
ousadia e ainda, ficarmos atentos
para captar, interpretar e traduzir
rapidamente as novas tendências.
Nessa operação, não há espaço para
saudosismo: o novo tem que ser assimilado imediatamente, e o velho
não pode ficar no caminho.
De olho no consumidor, podemos notar que existem, por exemplo, movimentos bem definidos em
termos de busca por alimentos cada
vez mais saudáveis e práticos. A sofisticação das receitas, para atender
a clientes mais antenados, e o porcionamento de produtos em tamanhos menores, para suprir as necessidades da crescente população
de singles nas grandes cidades, são
outras dinâmicas bem marcantes.
Mais emprego e dinheiro no bolso
também trazem felicidade para a
faixa dos chamados “consumidores

emergentes”, ávidos por novidades,
mas, assim como os consumidores
de renda mais alta, dispostos a valorizar cada centavo gasto em suas
compras.
Todas essas tendências permanecerão fortes em 2013, e deverão
constar de sua pauta de observação
de tarefas. E uma forma inteligente
de ficar atualizado com elas, sem
dúvida, é procurando se informar
sobre esses temas na internet e em
publicações como a revista IP&C,
participar de feiras e eventos em
que eles ganharem foco, participar
ativamente dos ciclos de palestras
promovidos pelo SAMPAPÃO e, ainda, o que é muito importante, conversando com outros panificadores,
para troca de ideias e para angariar
experiências. Que 2013 seja, então,
um ano em que você saiba escutar
e se comunicar muito. As Diretorias
das entidades estarão sempre aqui
para dar a todos seu apoio e colaboração ininterruptos. Assim, pode
entrar, que a casa é sua!
Um grande abraço!

Antero José Pereira
é Presidente do
Sindicato da Indústria
de Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Sindipan
e da
Associação dos
Industriais de
Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Aipan
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PrêMio de JornalisMo hoMenageia o trabalho da iMPrensa
Cláudio Lira

a cerimônia de entrega foi prestigiada por muitos associados, diretores
e jornalistas.

o prêmio homenageou o trabalho e celebrou, mais uma vez, a parceria
da imprensa com o setor.

No dia 11 de dezembro, foram apresentados os vencedores da
sexta edição do Prêmio de Jornalismo do SAMPAPÃO, em cerimônia realizada no auditório das entidades, contando com a presença
de um grande número de associados, diretores e jornalistas. Em
seu breve pronunciamento de abertura, o presidente Antero José
Pereira enalteceu a parceria constante entre o Sindicato e a Associação com os órgãos de Imprensa: “E esse prêmio é apenas uma
singela retribuição ao carinho com que os veículos de comunicação
nos tratam durante o ano inteiro, fazendo sempre uma divulgação
importante do trabalho do nosso setor da panificação”, pontuou.
No total, foram nove jornalistas premiados, nas categorias “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica/Internet”. Os primeiros colocados
em cada uma delas receberam uma passagem aérea de ida e volta
para Paris, mais 1.500 euros para despesas de hospedagem e gastos
pessoais. Os segundos colocados, uma passagem aérea de ida e volta para Lisboa, mais 1.000 euros. E os terceiros colocados, um iPad.
“Todo o prêmio é importante. E este foi especialmente agradável de
participar, porque foi com uma matéria que, apesar de ter consumido um grande tempo em sua elaboração, gostei muito de fazer.
E vale lembrar que em jornalismo, um prêmio nunca se ganha sozinho, porque ele é dado ao trabalho de uma equipe inteira. Desde a pauta, passando pela produção até a hora que a reportagem
sai, ela passa pelas mãos de um grande número de pessoas. Por
isso, é importante dividi-lo com todas elas”, registra Renato Miranda
Jakitas, do jornal O Estado de S. Paulo, o grande vencedor da categoria “Mídia Impressa”, com a matéria intitulada “Padarias mudam
para crescer”. Em segundo lugar dessa categoria ficou a jornalista
Gabriela Yoshimoto Simionato, da Revista da Hora, do Jornal Agora
SP, com o trabalho “Guia de Padarias”, e, no terceiro, Kike Martins

da Costa, da Revista 29HORAS, com a reportagem “Um mergulho
na onda dos pães gourmet”.
Já na categoria “Rádio”, os vencedores foram, em primeiro lugar,
Stela Lopes, da Rádio Gazeta, com a reportagem “Dia Mundial do
Pão”; em segundo, Carlos Maglio, da Rádio Globo, com a matéria
“FIPAN, uma feira cheia de novidades para o pão nosso de cada
dia”; e, em terceiro, Ana Nery de Freitas, da Rádio Bandeirantes,
com o trabalho intitulado “A opinião sobre o Dia do Pão”. “As padarias estão na vida de qualquer jornalista, porque não há profissional
de Imprensa que não pare num desses estabelecimentos antes ou
no final de uma matéria. Gostaria de parabenizar o SAMPAPÃO por
essa iniciativa e agradecer as entidades por lembrarem sempre da
gente”, afirma o veterano radialista Carlos Maglio, da Rádio Globo,
um dos homenageados.
Finalmente, na categoria “Mídia Eletrônica/Internet”, os premiados
foram, em 1º lugar, Juliana Madi Carreiro, do Jornal Futura, do Canal Futura, com a matéria “Panificação e Mercado de Trabalho”; em
2º lugar, Rui Gonçalves, do programa Conta Corrente, da Globo
News, com a reportagem “Investidores Estrangeiros na FIPAN”; e
em 3º lugar, Érico Aires, do programa Dia a Dia, da TV Bandeirantes,
com a matéria “Novidades na FIPAN”. “Em nome de toda a equipe
do Jornal Futura, gostaria de agradecer ao SAMPAPÃO pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Fizemos essa matéria para mostrar
o quanto a panificação é importante na geração de empregos no
Brasil. Foi muito bom deixar esse recado de como o setor contribui
com a sociedade também nesse campo, além da oferta de produtos e serviços de primeira qualidade”, afirma, por sua vez, Juliana
Carreiro, do Canal Futura. Ao final do evento, todos foram convidados para participar de um animado coquetel de confraternização.

além do reconhecimento, os vencedores do concurso receberam
valiosos prêmios.

ao término do evento, foi realizado um coquetel de confraternização no
prédio do SamPaPão.
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saMPaPÃo PreMia crianças vencedoras do concurso de redaçÃo
a estudante naeli
isaura da Silva e
sua mãe estiveram
no SamPaPão
para receber o
prêmio.

SAMPAPÃO

Fechando com chave-de-ouro a programação do projeto cultural associado à apresentação do espetáculo teatral “Pão e
Alegria”, o SAMPAPÃO fez a entrega, no dia 4 de janeiro, em
sua sede, dos prêmios às crianças vencedoras do Concurso de
Redação, que teve como tema a luta contra a pirataria e o pão
clandestino. Os alunos da rede pública e privada das 100 escolas localizadas em municípios pertencentes à base de atuação
das entidades, e nas quais a peça foi apresentada, foram convidados a escrever sobre a importância do “Pão Legal”, comprado em estabelecimentos que cumprem com todos os requisitos
da lei versus o “Pão Pirata”, vendido sem higiene alguma e sem
o pagamento dos devidos impostos por comerciantes inescrupulosos, que visam apenas ao lucro.
Emily Lira de Aquino, aluna do 3ª ano da Escola Estadual “Guilherme Kuhlmann”, do bairro da Lapa; Suzani de Jesus Nunes
do 5ª ano da Escola Municipal “Joaquim Pereira da Silva”, de
Cotia; e Naeli Isaura da Silva, do 4º ano da Escola “Herminia
Araki”, de Arujá, foram as autoras das três melhores redações

da competição, sendo que cada uma recebeu do SAMPAPÃO
uma viagem de quatro dias para o Parque Beto Carreiro Word,
em Santa Catarina, com passagens áreas, hospedagem e, ainda, um prêmio de R$ 1.000,00. O projeto da peça teatral “Pão
e Alegria” foi uma iniciativa do SAMPAPÃO, viabilizada pela Lei
Rouanet de Incentivo à Cultura.

a caMinho do 18º sisab, eM Portugal
SISAB

O SAMPAPÃO organizou um grupo de panificadores e diretores que, em comitiva,
irão participar do 18º Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB),
maior plataforma de negócios para a exportação dos setores alimentar e de bebidas de Portugal, a ser realizado no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, entre os dias 25
e 27 de fevereiro. A exemplo de sua última edição, a mostra ensejará o encontro
de produtores portugueses de cerca de 400 empresas a um público formado por
mais de 1.200 importadores de perto de uma centena de países.
O SISAB é uma iniciativa que marca bem o valor do empreendedorismo em Portugal. Ele é, basicamente, uma grande porta de saída para as empresas portuguesas que pretendem exportar. No difícil contexto de um mercado europeu absolutamente maduro e esgotado, a exportação surge como hipótese única para
que se promova o crescimento das empresas. Dessa forma, o SISAB Portugal
promove efetivamente encontros de negócios, fruto da apresentação cara a cara
entre os empresários portugueses e seus futuros parceiros, que vêm a Portugal
expressamente para realizar esses contatos.

o SiSab Portugal promove encontros de negócios entre os
empresários portugueses e seus futuros parceiros.

café gourMet santa Monica realiZa curso na acadeMia bunge

Santa Monica

Curso de barista da Santa monica: técnicas de como oferecer
uma bebida de qualidade e capaz de despertar o paladar.

A Academia Bunge foi o primeiro lugar em que o Café Gourmet Santa Monica
fez um curso este ano. O Curso Básico de Barista foi aberto ao público, com o
principal objetivo de aperfeiçoar a extração de café nas panificadoras, cafeterias
e restaurantes. Foram abordados tópicos como a história do café; produção
do Café Gourmet Santa Monica, um café Premium; tipos de grãos, o que é
a profissão barista; diferenciação de um café gourmet para um café comum;
preparação e extração de um café perfeito; dicas e curiosidades sobre café. Os
participantes, profissionais e apaixonados por cafés, puderam “tirar um café”
e entender como oferecer uma bebida de qualidade e que desperte o paladar.
Além disso, os presentes também aprenderam uma receita de petit-four com
a chef Katucha Costa, um mimo delicioso para acompanhar a segunda bebida
mais consumida no mundo. Esta é a primeira ação de aperfeiçoamento profissional, uma preocupação do Café Gourmet Santa Monica e é o resultado de
uma parceria entre o Café Gourmet Santa Monica e a Bunge Alimentos. No
decorrer do ano, a marca de café premium promete um calendário de cursos,
palestras e novidades para o mercado cafeeiro.
Fev/Mar 2013

:::

IP&C 786

:::

7

Painel de notícias

uib ProMoverá encontro de filiados no Marrocos
Casablanca, no marrocos: cidade-sede do próximo encontro da uib,
que contará com a participação do SamPaPão.

científicos básicos. Além dessas atividades centrais, o congresso
acolherá dois Focus Simposiuns sobre os problemas específicos do
Mediterrâneo e da América Latina. No 20º Congresso Internacional
de Nutrição ainda se pretende promover o avanço da ciência da nutrição e da pesquisa de cooperação global, promover a colaboração
entre cientistas dedicados à nutrição e disseminar a informação das
ciências da nutrição por meio da tecnologia de comunicação, particularmente nos países latino-americanos e mediterrâneos.

coMitê feMinino ProMove caMPanha de doaçÃo de livros

Spiderwebs.com

um livro doado pode ajudar muitas
crianças a escrever novas e bonitas histórias.

O Comitê Feminino do SAMPAPÃO começou 2013 atuando com força total.
Agora, as “Damas da Panificação”, como são chamadas suas integrantes,
estão às voltas com a Campanha do Livro, uma iniciativa que pretende estimular a doação de livros didáticos nas padarias. Com a colaboração do
Departamento de Marketing das entidades, foi preparado um folder explicando os objetivos da campanha e um cartaz, a ser afixado nas padarias,
comunicando os clientes desses estabelecimentos de que ali funciona um
posto de arrecadação de livros. A adesão dos associados é voluntária e
pode ser feita facilmente no SAMPAPÃO, junto ao Marketing, que fará toda
a triagem dos livros arrecadados e se incumbirá da doação das obras a
entidades assistenciais. Vale a pena aderir a essa ideia!

A Illinois Tool Works Inc (ITW), multinacional com sede
nos Estados Unidos, anunciou no final do ano passado
a aquisição da Perfecta Curitiba, considerada empresa
líder no desenvolvimento e produção de equipamentos
de qualidade para o mercado de panificação. Sob o
comando da ITW Food Equipment Group, a Perfecta
Curitiba continua a operar como uma unidade de negócio independente, fortalecendo a sua marca e suas
operações no mercado brasileiro. Fundada em 1973, a
Perfecta Curitiba emprega cerca de 280 pessoas e está
situada na capital paranaense. “A Perfecta Curitiba é
uma importante aquisição do Grupo Food Equipment da
ITW no Brasil, pois além de complementar nosso atual
portfólio de negócios, apresenta um grande potencial
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ITW

Multinacional aMericana coMPra a Perfecta curitiba

luca boselli: compra da
Perfecta complementará
portfólio da itW e
aumentará potencial de
crescimento da empresa
no País.

de crescimento no País. A marca Perfecta Curitiba possui excelente reputação e seus produtos são reconhecidos como confiáveis e robustos, com grande aceitação
no mercado de panificação”, relata Luca Boselli, diretor
geral da ITW Food Equipment Group no Brasil.
Comemorando seu aniversário de 100 anos em 2012, a
ITW tem por foco o crescimento rentável e sustentável,
que se dá por meio de diferentes plataformas e negócios em mais de 50 países. “O Grupo ITW é fabricante
de produtos e equipamentos de alto valor agregado. Os
negócios visam atender às necessidades locais dos mercados e seus clientes, com uma expressiva presença em
países desenvolvidos e também em mercados emergentes, como Brasil e China”, conclui o diretor Luca Boselli.

Moroco.com

Entre os dias 19 e 22 de março, será realizado em Casablanca, no
Marrocos, o Congresso Extraordinário da UIB. O evento contará
com a participação dos delegados de diversas nações do planeta,
entre as quais o Brasil, país que terá como representante o presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira. Na ocasião, serão realizadas diversas reuniões e apresentações das comissões da UIB de
Formação Profissional, de Marketing e Publicidade, de Organização
e a de Economia e Assuntos Sociais.
Em tela nas discussões estarão temas como o Concurso Internacional de Jovens Padeiros e o WordSkills, as ações que estão sendo
realizadas para a incorporação de novos membros da UIB, a alimentação saudável – trazendo de volta à baila a discussão da redução
do sal no pão – e, ainda, a participação da UIB no 20º Congresso
Internacional de Nutrição, importante evento na área que acontece a
cada 4 anos, terá sua edição de 2013 na cidade de Granada, no sul
da Espanha, entre 15 e 20 de setembro. Com previsão de presença
de 5.000 profissionais de todo o mundo, esse evento será formado
por oito grandes simpósios que discutirão desde o papel da nutrição
em doenças complexas ou o impacto da tecnologia na qualidade
de alimentação, até os aspectos da segurança alimentar e estudos

entrega
em todo o

brasil

com os

do mercado

Imagens meramente ilustrativas.

a ambev criou uma loja cheia de novidades e oportunidades imperdíveis,
onde você encontra tudo para deixar seu estabelecimento mais atraente.

www.parceiroambev.com.br
acesse e aproveite todas essas vantagens!

E você também pode comprar pelo Televendas: Capitais

4003 7916 ou Demais Regiões 21 4003 7916
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ParticiPe da PrograMaçÃo de Palestras do saMPaPÃo
TV SAMPAPÃO

Com base em sugestões dos próprios associados, esse ciclo
de atividades deverá trazer à discussão, até o final de 2013,
assuntos da maior importância. O calendário prévio e parcial da
apresentação dos temas – por mês, com datas a serem confirmadas e, ainda, sujeito a alterações – pode ser visto no quadro
abaixo. Participe!
MÊS TEMa
Março Como ganhar credibilidade para influenciar seu time
abril Administração Financeira e Planejamento
Tributário nas Padarias

Ciclo de palestras do SamPaPão abordará temas do maior interesse dos
panificadores também em 2013.

O SAMPAPÃO, em parceria com o Departamento da Micro,
Pequena e Média Indústria da Fiesp (Dempi), idealizaou uma
programação de palestras bastante pontual e especialmente direcionada para os empresários de panificação, notadamente os
micro e pequenos.

Maio Fluxo de Caixa nas Padarias
Junho Estratégia de Vendas nas Padarias
agosto Inteligência Emocional
Setembro Produção Sem Perdas – Foco: Padarias
Outubro Planejamento e Controle do Lucro

J.Macêdo volta a atuar no segMento de PanificaçÃo
Fotos: J.Macêdo

Pedrollo (esq.) e ussher: objetivo é que a nova atividade corresponda a
10% do volume de vendas da companhia até o fim de 2013.

A J.Macêdo, líder nacional em vendas nas categorias de farinha
de trigo e misturas para bolo e uma das principais empresas no
segmento de massas para consumo final, retomará o fornecimento de produtos aos panificadores. A partir de 1º de março,
a companhia passará a comercializar 30 novos produtos desenvolvidos especialmente para o uso profissional no food service.
A distribuição da nova linha de produtos iniciará pelas padarias e
atacadistas das regiões Norte e Nordeste do País e terá também
alguns produtos comercializados em todo o Brasil.
Com investimentos de R$ 10 milhões no projeto, o objetivo é
que a nova atividade corresponda a 10% do volume de vendas
da companhia até o fim de 2013. Para tanto, a marca escolhida
para conversar com o público profissional é a tradicional
Dona Benta, referência de qualidade em farinhas e líder de
mercado no varejo tradicional. No novo negócio, o nome
escolhido é “Dona Benta Profissional’, para diferenciá-lo
dos produtos destinados ao uso doméstico. Branca de
10
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Neve e Brandini, marcas tradicionais que integram o portfólio da
J.Macêdo, também passarão a atuar no segmento de food service
como opção econômica a linha ‘Dona Benta Profissional’.
“O mercado profissional não é uma novidade para a companhia,
que tem mais de 70 anos de história e atuou no segmento entre
1952 e 2004”, afirma Enrique Ussher, presidente da J.Macêdo.
Segundo o executivo, a expectativa é que os produtos da linha
de panificação, que engloba farinha de trigo e misturas para bolos e pães, entre outras, conquistem mais de três mil clientes em
seu primeiro ano.
Com a retomada no mercado da panificação, a J.Macêdo passará a ter uma atuação ainda mais completa na chamada cadeia
do trigo. Além da alta qualidade e desempenho dos produtos
ofertados, o serviço será outro diferencial na disputa pela preferência do mercado. “Dona Benta Profissional chega para oferecer produtos e serviços de alta qualidade e performance. Resgatamos a tradição da J.Macêdo como promotora do desenvolvimento de seus clientes, por meio de equipes técnicas que
apóiam os panificadores e confeiteiros, além de uma equipe de
vendas sempre próxima e conhecedora do segmento. Formamos um time experiente e investimos no treinamento”, explica
Irineu Pedrollo, diretor da Unidade de Panificação da J. Macêdo.
a companhia passará a comercializar
30 novos produtos desenvolvidos
especialmente para o uso profissional
no food service.

novidades

vale Por uMa sobreMesa

Hershey’s

A Hershey’s leva ao mercado sua nova opção de sabor de barra de cereais: HERSHEY’S
CEREAL BANANA LIGHT. A novidade passa a integrar a linha que é composta por outros
cinco itens, três com apelo de sobremesa (Cookies’n’Creme, Cookies’n’Chocolate e
Brigadeiro) e dois light (Morango e Cookies’n’Coco). Coberta 100% com o puro chocolate
Hershey’s e com mais fruta no recheio, uma vez que traz pedaços e purê de banana, a
nova barrinha, além de ser fonte de fibras, é extremamente leve: tem apenas 79 calorias por
porção. Atualmente, banana é o segundo sabor de barras de cereais mais consumido no
Brasil. “Práticas e nutritivas, as barras de cereal são muito indicadas para consumo em diferentes ocasiões entre as refeições e, muitas vezes,
cumprem, inclusive, o papel de sobremesa saudável”, comenta Victoria Gabrielli, gerente de Marketing de Hershey’s. “Queremos sempre
oferecer combinações diferenciadas e saborosas para cumprir este papel”, acrescenta. SAC: 0800 707 7782. Site: www.hersheys.com.br

o Poder nutritivo da aveia
Quaker

Atendendo às atuais tendências do mercado brasileiro de produtos saudáveis e
altamente nutritivos sem abrir mão do sabor, a Quaker amplia sua linha de biscoitos
Cracker Quaker e apresenta dois novos sabores em seu portfólio, o INTEGRAL
COM GERGELIM e o exclusivo AVEIA E MEL, levemente doce, inédito no mercado
brasileiro, ambos marcantes pela textura fina e crocante. “A marca Quaker, que é
líder no mercado brasileiro em aveias, inova trazendo produtos deliciosos e com
todos os benefícios desse cereal, para quem busca praticidade sem abrir mão
de uma alimentação saudável” destaca Marta Oliveira, gerente de Marketing de
Biscoitos da PepsiCo. Além disso, a marca apresenta as novas embalagens dos
cookies Quaker. Com design mais clean e melhor relação de preço, os produtos
possuem menos de 25% de gorduras totais e são ricos em fibras e fonte de
proteínas. Os cookies estão disponíveis em embalagens com 40g e 140g, nos
sabores Cacau e Avelã, Granola, Maçã e Canela e Passas. SAC: 0800 726 0066.
Site: www.quaker.com.br

Toddy

toddy coM gotas de chocolate
Chegam às padarias os novos cookies com gotas de chocolate com a marca Toddy. A novidade amplia
ainda mais o portfólio dessa marca, além de ser mais um investimento da companhia no segmento de
biscoito. O lançamento vem com uma embalagem que tem o estilo do consumidor, irreverente e moderna,
e em duas versões: 60g e 150g. TODDY COOKIE é ideal para os fãs do achocolatado que agora poderão
saboreá-lo também nos biscoitos, em vários momentos do dia. O cookie se diferencia ainda pela crocância
e pela abundância de chocolate. O portfólio da marca Toddy, presente no País há quase 80 anos, conta
hoje com os achocolatados em pó Toddy Original, Toddy Light, Toddy Black, e a versão pronta para beber
Toddy Pronto nas embalagens com 1 litro e 200ml, além das novidades Toddy Cone e Toddy Tube. SAC:
0800 703 2222. Site: www.toddy.com.br

naturale coMeça a ProduZir cookies
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Naturale/ St

Os novos NATURALE COOKIES INTEGRAIS chegam ao mercado em embalagens com 150g, nos
sabores Gotas de Chocolate e Castanha do Pará. Os produtos são produzidos com ingredientes
especiais, como flocos de aveia integral, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha
de trigo integral, açúcar mascavo, fibra de trigo, além das gotas de chocolate e das castanhas
do pará. Assim como as barrinhas de cereais da marca gaúcha Naturale, os cookies são ricos
em flocos de aveia, já que a empresa aposta na aveia como um importante alimento funcional e
genuinamente saudável. “A busca pela qualidade de vida é uma tendência hoje. As pessoas estão
preocupadas em cuidar cada vez mais da saúde, tanto com exercícios físicos, quanto com uma alimentação adequada”,
avalia Cristiano Dolzan, diretor comercial da empresa. SAC: (54) 3358-1498. Site: www.cereaisnaturale.com.br
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diatt lança chocolate MiniZero

Ono

A Diatt – há 20 anos atuando com chocolates dietéticos – inova no setor e lança o chocolate
minizero, em dose única, focando no público que prefere uma alimentação mais controlada.
Ideal para um lanche rápido e prático, ou ainda uma opção de sobremesa, o DIATT MINIZERO
é um tablete com 10g e vem em três sabores – Leite com Avelã, Leite com Amêndoas e 50%
Cacau sem Lactose. Outra novidade da empresa é a LINHA DE PRODUTOS SEM AÇÚCAR
PARA O FOOD SERVICE. As opções são: Diatt Premium Chocolate ao Leite – barra com
400g; e barras com 500g, nas versões Diatt Chocolate ao Leite e Diatt Chocolate Branco.
Ideais para compor receitas isentas de açúcar, os produtos destacam-se no mercado pelo
sabor diferenciado: uma formulação sem adição de açúcar, mas que não tem o retrogosto
desagradável típico de produto diet. SAC: 0800 704 0388. Site: www.diatt.com.br

SPA

Que delícia: café Para coMer!
De acordo com pesquisas do IBGE e da Associação da Indústria Brasileira de Café (ABIC), o café
é o alimento mais consumido pelos brasileiros. Entre maio de 2011 e abril de 2012, o montante já
representa 83 litros para cada habitante ao ano. Mas, e que tal também comer um cafezinho? Essa é
a proposta de dois lançamentos da SPA, que acabam de chegar ao mercado: os COFFEE BEANS,
para o consumidor final, e as COFFEE COINS, para profissionais de gastronomia. O café para
comer é obtido a partir do processamento de café 100% Arábica Premium – processo patenteado
pela SPA –, que resulta em uma massa de café integral na qual estão preservadas as características
de aroma e sabor, além da oferta nutricional do produto. Com essa massa, a SPA fabrica grãos
comestíveis de café para consumo direto e acompanhamento do cafezinho, os Coffee Beans, e
moedas para uso culinário, as Coffee Coins. Todos nos sabores Espresso, Cappuccino” e Café com Leite. As opções de Coffee Beans são:
Mimo – saco com 400g com grãos de 3g cada; grãos com 10g cada em caixa display com 15 unidades; e sacos com 84g, com grãos de 6g
cada. Já as Coffee Coins estão disponíveis em sacos de 500g. SAC: 0800-704-0388. Sites: www.spali.com.br e www.cafecoffeebeans.com.br

Mais sabor, coM baixa caloria

Batavo

No verão a demanda por sabores cítricos, refrescantes e, principalmente, pouco calóricos aumenta
consideravelmente. Atenta a este fato, a Batavo, marca de maior valor agregado do segmento de
lácteos da BRF, incorpora à linha Pense Zero o SABOR MARACUJÁ, em embalagens com 400g
e nas tradicionais garrafinhas de 170g e as maiores de 850g. O lançamento segue o conceito
da Batavo de incluir pedaços de fruta na composição dos iogurtes, neste caso, as sementes do
próprio maracujá. É mais uma opção para os consumidores que buscam um produto saudável e
saboroso. Simultaneamente, a linha de produtos infantis Batavinho acaba de ganhar um reforço
com o lançamento do novo iogurte BATAVINHO MORANGO, em embalagens com quatro unidades
com 100g cada. Elaborado com polpa de fruta e sem corantes artificiais, o iogurtes integral tem sabor semelhante
ao petit suisse sabor morango da linha Batavinho. “O intuito é estimular hábitos alimentares saudáveis”, explica
Luciane Matiello, diretora de marketing de lácteos da BRF. “Nosso produto pode contribuir com o aporte diário
de cálcio. Além disso, o iogurte também é fonte de proteína, um importante componente funcional e estrutural do
organismo”, completa a executiva. SAC 0800 728 1234. Site: www.batavo.com.br

banana coMbina coM chocolate

Jund

iá

A banana é uma fruta de preferência nacional. Combinada com o chocolate, então, dispensa comentários. É sucesso
garantido. Geralmente, essa combinação é degustada na forma de fondue, no inverno, em casal ou na roda de amigos
e familiares. Agora, com a proximidade do verão, a Sorvetes Jundiá, resolveu apostar na combinação de uma maneira
diferente, lançando o PICOLÉ DE BANANA COM CHOCOLATE. A novidade faz parte da Linha Bombom, que segue
a premissa de oferecer um sabor único e com textura incomparável, sendo produzido para tornar qualquer hora do
dia um momento especial. Com produtos feitos com alto padrão de qualidade e ampla variedade para atender a
diferentes paladares, a marca promete manter o sucesso entre os consumidores com mais essa novidade. Delicioso a
qualquer momento, o Picolé de Banana com Chocolate é opção ideal para o verão 2013 por ser refrescante e manter
o sabor fiel à fruta e a cremosidade do chocolate na medida certa. SAC: 0800 772 9998. Site: www.jundia.com.br
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Gallo

gallo traZ PriMeira colheita 2012-2013
Acaba de chegar ao Brasil a nova edição limitada do GALLO AZEITE NOVO – PRIMEIRA COLHEITA 20122013. Considerado produto premium da marca, o azeite segue a tradição portuguesa em que as primeiras
azeitonas da safra são colhidas ainda verdes dando origem a um azeite de propriedades raras com aroma
fragrante, sabor marcante, picante e com notas de ervas frescas e frutos secos, que proporcionam uma
experiência de degustação singular para quem aprecia a perfeição que só um azeite com essas características
pode proporcionar. Paralelamente, e pela primeira vez, a Gallo lança no mercado nacional as AZEITONAS
COLHEITA 2012-2013 e, ainda traz uma novidade exclusiva para o mercado brasileiro para compor sua linha
de vinagres, o BALSÂMICO BRANCO. Com sabor agridoce suave, o Balsâmico Branco é ideal para temperar
saladas e no preparo de peixes e carnes brancas, já que possui coloração clara e não interfere na cor dos
pratos em que é utilizado. “Diferentemente dos vinagres disponíveis no mercado, que são feitos à base do
álcool da cana de açúcar, os vinagres Gallo são produzidos a partir de vinhos e uvas selecionadas, o que os
tornam mais saudáveis e saborosos. A reconhecida qualidade dos azeites Gallo prevalece também na produção dos vinagres Gallo que dão
um sabor único aos pratos”, explica Rita Bassi, Corporate Relations da Gallo Brasil. SAC: Site: www.azeitegallo.com.br

extra virgeM e, ainda, orgânico

La Pastina

A La Pastina, lança no mercado seu AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ORGÂNICO. Como todo produto certificado orgânico,
o cultivo de sua matéria-prima não recebe nenhum tipo de fertilizante químico ou pesticida e os processos envolvidos em sua
elaboração estão dentro de estritas normas de respeito ao meio ambiente. Trata-se de um azeite orgânico, D.O.P. (Denominação
de Origem Protegida), extra virgem 100% italiano, elaborado com 80% da variedade da azeitona Ogliarola e 20% de outras
variedades da região, como Coratina e Leccino, produzidas pela agricultura biológica. Com acidez máxima de 0,5%, é um
azeite de cor dourada e sutis nuances esverdeadas, com aroma fresco de azeitona verde e toques de especiarias. Muito
frutado, no paladar é levemente picante. Tem seu sabor realçado principalmente quando degustado ao natural, em saladas,
verduras cozidas, legumes, peixes e pratos da culinária mediterrânea. O lançamento está disponível em garrafas com 250ml
e 500ml, e tem vida útil de três anos. SAC: 0800 721 8881. Site: www.lapastina.com

vai uM liMÃo esPreMido aí?

Cocinero

O limão está totalmente incorporado na cultura brasileira e é um aliado poderoso das donas de casa, chefs de cozinha e até
daqueles cozinheiros de final de semana. Pensando nisso, Cocinero quis inovar e facilitar o dia a dia do consumidor brasileiro
lançando o COCINERO LIMÃO ESPREMIDO, uma nova categoria de produto. “Nós simplesmente envasamos o sumo do
limão para que o consumidor possa desfrutar da mesma qualidade e preço durante todo o ano e ainda não ter mais que
higienizar, cortar e espremer a fruta”, afirma Nicola Armellini, executivo de Marketing de Cocinero no Brasil. O consumidor
poderá utilizar o produto da mesma maneira que utiliza a fruta criando novas opções de pratos e bebidas. Além de temperar
saladas, petiscos e preparar carnes e peixes, o produto também pode ser utilizado para elaborar bebidas e drinks. Cocinero
Limão Espremido chega apresentado em embalagens com 250ml (o equivalente a 9 limões espremidos), com 500ml (18
limões), e 1 litro, o que equivale a 36 limões espremidos, atendendo as diferentes necessidades de consumo e canais de
distribuição. SAC: 0800-727 5544. Site: www.cocinero.com.br

Maionese eM eMbalagens inovadoras
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Perdigão

Chegam ao mercado as duas novas versões da MAIONESE PERDIGÃO, Tradicional e Light,
ideais para incrementar o preparo de receitas, lanches e petiscos. Ambas são preparadas
com óleo de girassol, reconhecido pelo alto teor nutricional e conceito de saudabilidade. A
versão light tem 42% menos gorduras totais se comparada ao item tradicional. Ambas vêm
acondicionadas em embalagens do tipo stand-up-pouch, em opções com 200g e 450g. O
bico dosador lateral, presente na versão 450g, é pratico e evita desperdícios. “O consumidor
quer alimentos saudáveis e práticos. A maionese Perdigão reúne essas características. O
bico dosador, presentes nas embalagens de 450 gramas, proporciona o aproveitamento
completo do produto, sem desperdícios”, explica Eduardo Bernstein, diretor de Marketing da Unidade de Carnes da BRF. “A força da marca
Perdigão nos permite apostar em categorias de alta aderência e segmentos de alta penetração e relevância”, completa o executivo.

novidades

Danone

a PureZa dos alPes franceses no brasil
Recém-chegada ao Brasil, a EVIAN, água francesa natural premiada e premium do mercado internacional, é sucesso de vendas em 150 países.
Ela é envasada diretamente em uma fonte, descoberta durante a Revolução Francesa e que nasce no alto dos Alpes, quase na fronteira com a
Suíça. Cada gota de evian é um presente da natureza, tem sua origem na chuva e na neve que caem nos montes Chablais e é filtrada durante
15 anos, sem processo industrial, por areias glaciares para atingir sua pureza excepcional. Com um equilíbrio único de minerais, a evian também
é conhecida pelos benefícios que traz à saúde, além do sofisticado design das garrafas.
Já a água mineral BADOIT, naturalmente gaseificada, é a escolha número 1 dos franceses
para acompanhar almoços e jantares gourmet. Recentemente, foi eleita a melhor do mundo
na categoria. Badoit nasce no porão de São Galmier, a poucos quilômetros de SaintÉtienne, no cume do Monte Badoit. A partir da fonte, a água inicia sua longa jornada numa
profundidade de 153 metros sobre um solo de granito, que a enriquece naturalmente com
dióxido de carbono. A constante temperatura de 16°C dá a água propriedades hidratantes e
oligoelementos como magnésio, cálcio e um alto nível de bicarbonato, fortes aliadas na boa
digestão. As águas evian e Badoit pertencem à divisão de Águas do Grupo Danone. SAC:
dac@danone.com. Site: www.danone.com.br

o chá Que “aPosentou” a colher

Gourmand

A importadora Gourmand Alimentos inova mais uma vez e traz ao mercado nacional uma linha inédita
de produtos que, além de darem água na boca, chamam a atenção pela peculiaridade. São os
CHÁS HOLANDESES DA MARCA ROYAL T-STICK EUROPE – NEDERLAND. Sem concorrência
no mundo, o produto se destaca por vários aspectos inovadores. O formato de bastão, por exemplo,
que substitui os tradicionais sachês, facilita a passagem do chá pelos orifícios e, de quebra,
“aposenta” a utilização da colher. Além disso, o produto está disponível nos deliciosos sabores:
frutas mistas, menta, preto indiano e vermelho. Cada caixa contém 15 sticks. SAC: (11) 3842-5050.
Site: www.gourmand.com.br

nordka: o novo noMe da vodka

Petrópolis

O Grupo Petrópolis, segundo maior do setor cervejeiro no País, acaba de lançar mais uma novidade: a VODKA NORDKA, com
teor alcoólico de 37,5%. O produto contará com uma campanha de marketing que valoriza a pureza da bebida e faz alusão
aos vikings, antigo povo nórdico que inspirou o nome a identidade visual do produto – o logo da marca destaca um drakkar
(navio dragão), nome dado às embarcações daquela etnia. A homenagem do nome se deve à tradição, já que os países
nórdicos, junto com o Leste Europeu, são grandes apreciadores de vodka. Este é o segundo produto do Grupo Petrópolis
dentro de uma categoria que registra crescimento de 30% ao ano no Brasil. A empresa já conta em seu portfólio com a Blue
Spirit Unique e a sua versão Ice. Segundo Douglas Costa, diretor de mercado do Grupo Petrópolis, as vodkas produzidas pela
empresa não competirão entre si: “Isso porque a Nordka está direcionada a um segmento mais popular, enquanto a Blue Spirit
é um produto premium, de alto valor agregado”, explica o executivo. SAC: 0800 727 9998. Site: www.grupopetropolis.com.br/

vai, de novo, corinthians!
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Seleta

A República Corinthiana tem mais um motivo para celebrar. Com o objetivo de fortalecer e estreitar a relação clube e torcedor,
o Timão apresenta seu mais novo produto: a CACHAÇA SELETA LICENCIADA DO CORINTHIANS, que chega para fazer
parte dos melhores lances e momentos da vida. Unir duas paixões nacionais – cachaça e futebol – é, sem dúvida, criar uma
experiência única e plena. É uma bebida marcante, que representa com maestria toda a tradição do Corinthians. Envelhecida
por dois anos em tonéis de umburana (madeira brasileira nativa do norte de Minas), a Cachaça Seleta tem 42% de teor alcoólico.
Em sua produção, são utilizadas canas rigorosamente selecionadas, o que confere à bebida sabor suave e amadeirado, e aroma
agradável. A bebida é produzida na cidade de Salinas, MG, considerada a Capital Mundial da Cachaça, que em 2012 recebeu
o Selo de Indicação Demográfica certificado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A Cachaça Seleta é, hoje, a
artesanal mais consumida no País. SAC: (38) 3841-1254. Site: www.cachacaseleta.com.br

esPecial – PÁscoa

uMa Páscoa
divertida

Jay Lopez

em marcha: ovos
de chocolate e
muitos outros
lançamentos
da indústria já
começam a chegar
às padarias.

Indústria de chocolate coloca mais de 100 lançamentos à disposição do mercado, para as
padarias lucrarem nesta Páscoa.

q

uem gosta de festa e de comemorar datas especiais – como 99,99% dos clientes das padarias
– vai ficar absolutamente impressionado com
as novidades que a indústria de chocolates irá colocar
à disposição dessas pessoas na próxima Páscoa. Sim,
porque ela chega com muitos, mas muitos lançamentos
mesmo, capazes de atrair consumidores de todas as idades, com opções para todos os gostos, que vão fazer até
quem costuma dizer que não curte chocolate mudar de
idéia e, digamos, “abrir uma exceção” para elas.
E é muito importante os panificadores literalmente
correrem para se provisionar, porque, este ano, a Páscoa
chega mais cedo, no domingo 31 de março. Com menos
tempo para trabalhar a data no ponto de venda, é importante aqueles que ainda não garantiram seus estoques

de ovos, coelhos e kits diversos para a Páscoa começarem a fazê-lo. E é “pra ontem”.
Boa parte dessa tentadora família de novos itens foi
apresentada pelos associados da Associação Brasileira da
Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB) no seu já tradicional Salão de Páscoa, cuja
24ª edição foi promovida este ano, em São Paulo, no dia 29
de janeiro. Ao todo, 11 empresas do setor mostraram no
evento mais de 100 lançamentos, que começam a chegar
aos pdvs na segunda quinzena de fevereiro.

13º MÊS da indúSTria
“O espírito de confraternização da Páscoa, data mais importante do setor, é simbolizado pelos ovos de chocolate,
que unem as famílias e amigos num ambiente de alegria
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Getúlio: a indústria de chocolates está otimista com as perspectivas
de vendas.

e comemoração. As empresas estão otimistas com as
perspectivas de vendas e têm boas surpresas para quem
gosta de presentear os entes queridos”, afirma Getúlio
Ursulino Netto, presidente da ABICAB. As opções abrangem diversos sabores e estilos, desde o ovo tradicional,
passando pelo branco, meio amargo, com sabores diferenciados, ovos de colher, licenciados, com personagens,
times de futebol até chegar às colombas pascais.
Os números comprovam que os brasileiros continuam
apaixonados por chocolate, principalmente nesta época
do ano. “A Páscoa de 2012 foi responsável pela produção
de cerca de 18 mil toneladas de produtos, com 80 milhões
de ovos vendidos em mais de 800 mil pontos de venda do
País. Esses números mostram que o mercado de chocolate neste período se manteve estável em relação à 2011”,
lembra Ubiracy Fonseca, vice-presidente de Chocolate da
ABICAB. Segundo o executivo, a data representa o “13º
mês” do calendário da indústria de chocolates. Contudo,
ainda segundo o executivo da entidade, os resultados de
2013 devem ficar estáveis e muito parecidos com os da
Páscoa de 2012, que, por sua vez, replicaram os números
de 2011 também. “O setor seguiu o movimento da economia do País, que apresentou um cenário de baixo crescimento. Os resultados da indústria de chocolates atrelados ao crescimento do PIB e a movimentação de toda
a economia. Assim, se, em 2013, conseguirmos repetir os
números do ano passado, estaremos perfeitamente ali-
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nhados com essa realidade”, completa.
Porém, os empresários do setor estão otimistas. Tanto, que, além de movimentar diversos setores da economia – desde insumos até embalagens e logística –, a Páscoa também oferece boas oportunidades de trabalho. E
a cifra deste ano de contratações realizadas pelas indústrias chocolateiras – mais de 20 mil vagas temporárias
–, deixa antever uma forte expectativa de que elas estão
investindo em resultados que vão além dos objetivos de
paridade preconizados pela ABICAB. O processo de fortalecimento da mão de obra das fábricas teve início já no
segundo semestre de 2012. Este contingente atende ao
aumento de demanda que acontece principalmente nas
áreas de produção, promoção e vendas.
A boa notícia é que, no geral, além de o Brasil já ser o
terceiro maior produtor de chocolates do mundo – atrás,
apenas, dos Estados Unidos, o primeiro, e da Alemanha,
o segundo –, o consumo per capita do alimento também
está crescendo no País. A marca, que há três anos era de
1,65kg, já subiu para 2,2kg por ano/por habitante. Esse
aumento foi motivado principalmente pelo crescimento
de renda da população, que passou a incluir o produto
na cesta de compras. Nada, entretanto, que se compare à cifra de outros países, como a Suíça e a Alemanha,
onde ela supera os 12kg por ano/por habitante. Em outras palavras, há um longo caminho pela frente, que, felizmente, também pode ser interpretado com um enorme acervo de possibilidades.

ubiracy: a Páscoa
representa o ‘13º
mês’ do calendário
da indústria de
chocolates.
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destaques da arcor: licenciamentos
do nemo, tortuguitas, mickey e
Patati Patatá.

EM riTMO dE COpa
As padarias já estão preparadas para receber, logo após
o Carnaval, as novidades que a indústria de chocolates
preparou para a Páscoa 2013. Os lançamentos da indústria surpreendem, mais uma vez pela criatividade, não
só no que diz respeito aos sabores, como também no
que tange às apresentações, cada vez mais criativas e
atraentes para todos os tipos de público e com os mais
variados níveis de paixão pelo chocolate.
“Os resultados atingidos pela Arcor do Brasil na Páscoa 2012 foram os maiores da história da empresa, 20%
de crescimento em faturamento. Para a Páscoa 2013 a
expectativa é crescer aproximadamente 30% em faturamento”, explica Ciro Mariani, gerente de Marketing da
Chocolates Arcor. A linha 2013 de Páscoa da Arcor chega
29 produtos, sendo que sete deles são novidades.
Entre os destaques da Arcor estão os licenciamentos
como o do ratinho mais famoso do mundo, que aparece
no Ovo Mickey Mouse (Chocolate ao leite) 150g, com o
Mickey de miniatura de corda, que anda para frente e
para traz; réplica perfeita do personagem; o Ovo Procurando Nemo (Chocolate ao leite) 150g, com miniaturas
dos peixinhos Nemo e Dory que, ao contato com a água
e toque das mãos, ganham luz; o Ovo Tortuguita (Chocolate ao leite) 150g, carro-chefe do portfólio de produtos
da empresa, acompanhado da personagem em miniaturas nas versões regueira, roqueira, pagodeira e sertaneja,
com o tema “Ritmos Animados”; e, ainda, o Ovo Patati
Patatá (Chocolate ao leite) 120g, que vem acompanhado
de um super copo squeeze com a imagem da dupla, nas
cores vermelha e azul.
A Garoto, por sua vez, também chega à Páscoa com
uma série de novidades, inseridas no plano de marke-
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ting que contempla o patrocínio da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo da FIFA em 2014.
Trata-se do maior investimento em marketing da história da empresa: serão cerca de R$ 200 milhões em ações
de mídia, redes sociais e desenvolvimento de novos produtos. Além disso, a Garoto tem exclusividade em venda
de chocolates e sorvetes nos estádios. “A empresa tem
orgulho em fazer parte de um evento tão representativo para o povo brasileiro como é a Copa do Mundo. A
participação da Garoto poderá ser vista em peças para
televisão, em redes sociais e nos estádios, além de todos
os pontos de venda”, afirma André Barros, gerente executivo de Marketing da Chocolates Garoto.
Em clima de futebol, entre os 12 lançamentos da Garoto para a Páscoa 2013 estão duas edições especiais
que prometem agradar os admiradores do esporte mais
popular do Brasil, o futebol: o Garoto Seleção Brasileira
(nº 15/180g), que traz o consagrado chocolate ao leite
da empresa e é recheado com bombons de banana; e o

Patrocinadora da
Copa do mundo
2014, a Garoto
investe no tema
do futebol.
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lançamentos da
melken marcam
sua entrada no
segmento de
ovos de Páscoa.

Talento Coco e Castanha–do–Pará (nº 20/375g), que prestigia ingredientes presentes na culinária nacional.

dOCES prESEnTES
A Páscoa 2013 vai ser muito especial para a Harald, pois
marca sua entrada no segmento de Ovos de Páscoa. “Essa
incursão no universo mágico dos ovos deve ajudar a empresa, que faturou R$ 480 milhões em 2012, com a produção de 65 mil toneladas de chocolate, a alcançar resultados ainda melhores em 2013, quando pretendemos
atingir a produção de 70 mil toneladas”, revela Gilmar Pedreira, gerente de Marketing da companhia. Assim, a Harald apresenta três novos produtos que prometem deixar
a Páscoa 2013 mais gostosa. O novo Ovo de Páscoa Harald
Melken TriAmor é ovo triplo conta com a casca externa
de chocolate ao leite (32% cacau), casca interna com chocolate branco (29% cacau) e bombons em formato de coração com chocolate meio amargo (54% cacau). O produto
pode ser encontrado na versão 240g, nº 15.
Já o Kit Monte o seu coelho de Páscoa da Harald, traz
um kit completo para montar seu presente de Páscoa.

Parte da aposta da
lacta está nos games e
na releitura do clássico
diamante negro.
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Contém duas barras de chocolate Harald Melken de 500g
cada, sendo uma de chocolate ao leite e outra de chocolate branco, uma forma de coelhinhos e um rolo de papel
para embalar com 10 metros. Finalmente, o Harald Melken Kit Ovo Surpresa, traz um kit completo com um ovo
de páscoa de chocolate ao leite (32% cacau), uma cápsula de plástico para proteção do ovo, um suporte-base de
plástico para apoio da cápsula, uma folha para embalar,
uma fita para fechamento e uma etiqueta De/Para. Com
esse produto o consumidor pode surpreender o presenteado, já que o ovo vem pronto para ser recheado com uma
bela surpresa como um anel de noivado, uma viagem, um
jantar, enfim o que a imaginação mandar.
Entre os 15 lançamentos que a marca Lacta, da Mondelez, preparou para esta Páscoa estão uma versão inusitada do Diamante Negro Formato 350g, trazendo o irresistível e misterioso chocolate com cristais crocantes em
edição especial em formato diamante. Além de delicioso, vem em uma linda embalagem para presentear. Outra novidade é o Ovo Sonho de Valsa Tripla Camada 337g,
criado para os fãs do bombom mais vendido do Brasil,

esPecial – PÁscoa

a nestlé inova com
“ovo” em forma de
alpino gigante, ovo
torta de limão e
ovo 0% lactose.

um ovo tripla camada: são duas camadas de chocolate
ao leite e uma camada de recheio cremoso com pedaços
de amendoim e castanha de caju.
“Com foco no consumidor jovem, a Lacta também
surpreende com o lançamento da licença Angry Birds
em um formato totalmente inusitado: ovo de chocolate
ao leite vem dentro da pelúcia! O sucesso dos games,
agora na Páscoa Lacta”, comemora Adriana Perota, gerente de Páscoa e Marketing da Lacta, anunciando que
a marca trará, ainda, em 2013 outra das mais queridas
licenças do mercado na atualidade, a Monster High, a
nova sensação entre as adolescentes. Inusitado como o
próprio desenho, o ovo Monster High 170g terá uma casca de chocolate ao leite e uma casca de chocolate branco
e virá com um relógio digital fashion.

FOCO nOS JOVEnS
A Páscoa 2013 da Nestlé levará às parreiras das padarias
as marcas mais consagradas e queridas do consumidor
brasileiro. Entre os principais lançamentos da marca estão o ovo de Páscoa Lollo e o inusitado “ovo” em forma
de Alpino gigante, que chegam com a expectativa de
repetirem o sucesso das inovações que agitaram a cate-

goria no ano passado. “A Nestlé continua investindo na
linha Gifting, que oferece ao consumidor a oportunidade
de celebrar com seus familiares e amigos ovos que são
verdadeiros presentes, em embalagens com design especial”, informa Ricardo Bassani, gerente de Marketing
de Chocolates da companhia.
Com diferentes opções de desembolso, a marca traz
dez lançamentos em um total de 44 opções no portfólio.
As novidades na linha Gifting da Nestlé ficam por conta
dos lançamentos Alpino de Colher (355g), com a casca de
chocolate e o recheio cremoso do Alpino para comer de
colher, item que acompanha o ovo. Para os que gostam
de apreciar sabores diferentes, a novidade é o ovo Nestlé
Classic Branco com recheio sabor Torta de Limão (360g).
O produto, baseado no tablete lançado pela marca, traz
na casca o chocolate branco com uma segunda camada
de uma das sobremesas mais tradicionais do País. Já os
consumidores que seguem dietas especiais também poderão se deliciar nesta Páscoa, com o Ovo Sollys, 0% lactose e 0% colesterol, e o Nestlé Classic Diet – Chocolate
ao leite e sem adição de açúcares.
A Pandurata – que engloba as marcas Hershey’s,
Bauducco e Visconti – investe pesado em lançamentos

delícias da Pandurata incluem novidades nas linhas
kisses e de colombas pascais.
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a top Cau traz sensações do
universo infantil, como as
Princesas e o eterno Pica Pau.

para a Páscoa 2013. “Com objetivo de crescer 36% em
faturamento com a campanha de Páscoa, a Hershey’s
aposta em sua linha Kisses, que vem conquistando cada
vez mais espaço no mercado brasileiro e traz diversas
novidades para o período. Para começar, as embalagens
estão mais sofisticadas, prontas para presentear, e trazem mais destaque à marca”, afirma Vivian Ramires
de Andrade, gerente de Produtos Sazonais Pandurata,
anunciando, ainda, outra inovação: o lançamento do
sabor Ovomaltine 245g, que já é sucesso no segmento
de barras de chocolate e, na Páscoa, ganha o formato
exclusivo de Kisses.
Líder e referência no mercado nacional de colombas pascais, a Bauducco chega à Páscoa com o espírito
de renovação característico do período e apresenta um
portfólio completamente reformulado, tanto em receitas quanto em embalagens. Ao todo serão sete itens
divididos em duas linhas de produtos: para Compartilhar e para Presentear. Na linha para presentear estão
as opções de receitas especiais em embalagens sofisticadas, disponíveis nos sabores Creme de Chocolate
(chocolate no recheio e na cobertura), Trufa (recheio
de trufa cremoso e cobertura de chocolate) e Avelã
(delicado sabor de avelã na cobertura e recheio e rica
cobertura de amêndoas). Para compartilhar, as sugestões são as colombas Frutas (frutas cristalizadas e uvas
passas em uma massa suave e molhadinha, com uma
crocante cobertura açucarada), Gotas de Chocolate
(massa molhadinha e a cobertura crocante, levemente
açucarada, com gotas de chocolate), e Creme de Baunilha, recheio suave com gostinho de feito em casa que
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complementa uma massa leve e saborosa, deixando-a
ainda mais molhadinha.

LiCEnCiaMEnTOS E SabOrES
Na Top Cau, a diversão da Páscoa está garantida com a
nova coleção de bonecas Bratz, o lançador de dardos Nerf
e as Winx Princesas, que recebem destaque nesta temporada nos ovos de 150g e 160g. Sensação no universo
infantil, as bonecas Bratz, compostas pelas carismáticas
personagens Jade e Yasmim, ganham divertidas miniaturas que garantem a alegria das meninas. O lançador de
dardos Nerf é a grande atração para os meninos que gostam de se aventurar. Já para os consumidores que pretendem inovar com um presente para a Páscoa, a novidade
são as miniaturas de Bloom, Flora e Stella, as Winx Princesas, da Nickelodeon, embaladas numa linda caixa com
um ovo com 150g. As bonecas têm um magnífico design
italiano que enchem os olhos com tantos detalhes. “Decidimos destacar estas linhas pelo sucesso que fazem com
a garotada. As meninas vão se encantar com tanta magia
e beleza das bonecas Bratz e das Winx Princesas. E os meninos, como sempre, loucos por aventuras, vão adorar o
lançador de dardos do Nerf e o skydiving de Max Steel”,
comenta a gerente de Marketing, Alais Fonseca.
Outro destaque da Top Cau para a Páscoa deste ano
é a linha Dora Aventureira, a menina que adora curtir
as ondas do Havaí. Em um delicioso ovo de chocolate
ao leite com 160g, a miniatura da boneca trajada com
seu biquíni, vem acompanhada da prancha de surf, encantando não só crianças, como também adultos e colecionadores de brindes. Já os ovos com 80g da linha
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Galinha Pintadinha, Scooby-doo
e saborosos bolos marca presença
na linha da Village para a Páscoa.

Bratzillaz trarão um colar com pingente, para as crianças que quiserem aprimorar seu look. E as linhas Marie
(Aristogatas) e Pica Pau (90g) chegam uma mega e linda
caneca no formato da cabeça dos personagens.
E quem também promete aquecer as vendas das padarias na Páscoa 2013 é a Village, marca da Cepam. Para
começar, um dos grandes lançamentos dela para a data
é o Bella Páscoa Bem Casado, um delicioso bolo com
recheio de doce de leite e um saquinho com açúcar de
confeiteiro para colocar por cima e deixá-lo ainda mais
delicioso. “Com um sabor inesquecível, o produto vem
em embalagem com 550g, e é a sobremesa perfeita para
depois do almoço de Páscoa”, diz Reinaldo Bertagnon,
diretor executivo do Grupo Village.
Para tornar essa data ainda mais especial, a Village
traz também deliciosas opções em sua linha de ovos e

de bolos especiais: ovos Village Chocolate ao leite, Crocante, Floresta Negra e Charme, e os infantis, Galinha
Pintadinha, Patati Patatá e Scooby-doo e Mini Bella Páscoa Village Galinha Pintadinha e os já tradicionais Patati
Patatá e Scooby-Doo. “Sempre utilizamos os melhores
ingredientes e inovamos nosso portfólio de produtos de
Páscoa para oferecer ainda mais sabor e diversidade aos
nossos consumidores”, completa Reinaldo. Segundo ele,
nenhuma criança vai resistir à deliciosa receita, rica em
vitaminas e minerais, que a Village preparou especialmente para a garotada. A linha da Galinha Pintadinha
conta com ovos, nas versões 45g, 80g, e 170g, e, ainda,
com o mini Bella Páscoa, com embalagem com 90 gramas, para a criançada que adora bolo, mas não abre mão
do gostinho de chocolate. Já o ovo com 170g traz uma galinha de brinquedo que vai fazer a alegria da criançada.

raiO X dO MErCadO braSiLEirO dE ChOCOLaTES
2010

2011

%

Produção

582 mil toneladas

650 mil toneladas

+ 11,6%

Consumo aparente*

562 mil toneladas

631 mil toneladas

+ 12,2%

Exportação

33 mil toneladas

33 mil toneladas

0%

Importação

13 mil toneladas

14 mil toneladas

+ 8%

Fonte: ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados
*Consumo aparente (produção + importação - exportação)
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e n t r e v i s ta

Fotos: Cláudio Lira

Profª Silvia: as escolas
do Senai existem
e são pagas pela
indústria para cuidar
da profissionalização.
Por que, então, não
utilizá-las?

unir, ProfissionaliZar
e avançar
Conversando com a Profª Silvia Carabolante, diretora do Senai Barra Funda, escola
especializada em panificação, descobrimos porque a união e o bom senso são tão importantes para combater o problema da falta de mão de obra no nosso setor. Descubra
você também!

A

Profª Silvia Helena Carabolante, diretora da Escola Senai “Horácio Augusto da Silveira”, o Senai
Barra Funda, trabalha há 28 anos na entidade.
Química e pedagoga, trilhou profissionalmente as mais
diversas áreas dentro da instituição até chegar ao cargo
de direção que ocupa hoje, numa das três unidades do
Senai com especialização em alimentos – as outras duas
ficam em Campinas e em Marília.
Sempre comprometida com a missão de acompanhar de perto tudo o que é sinalizado como necessidade
de formação na área, para obtenção de mais resultados,
dentro da proposta de inteligência competitiva, uma
das tarefas que mais gosta de executar é a de “ligar os
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pontos”, no sentido de congregar vocações – como aquelas de alunos e de professores –, gerenciar potenciais,
promover a gestão do conhecimento e alinhar tudo isso
com infra-estrutura da escola, a fim de colocá-la à disposição do maior número de interessados possível.
Nessa tarefa, além de ser muito proativa na detecção
de tendências no setor de alimentos, na frente do Senai
Barra Funda, a Profª Silvia também é muito crítica em relação ao desconhecimento do empresariado sobre as facilidades para formação de profissionais que a escola oferece e, ainda, no que tange à falta de uma ação organizada
de empresários e entidades para suprir as carências do
setor de alimentos, de uma forma geral. E, como faz ques-

e n t r e v i s ta

tão de enfatizar, lugar de formar bons profissionais de panificação não é na padaria e, sim, na escola. Confira este e
outros posicionamentos inteligentes da Profª Silvia nesta
entrevista exclusiva que ela concedeu à revista IP&C.

ro muito bom, fico refém dele. Porque se ele ameaçar ir
embora, eu não tenho ninguém que o substitua. E não
tenho condições de fazer um treinamento, porque isso
não faz parte da minha rotina.

ipC: O que o Senai Barra Funda oferece às pessoas que o procuram?
Profª Silvia Helena Carabolante: Dentro das modalidades que temos, os Cursos de Aprendizagem – também
chamados de Cursos de Formação Inicial Continuada –
representam o primeiro nível. Eles são indicados para
quem tem uma perspectiva de atuação mais operacional. Por meio deles, o aluno que chega aqui vai ter uma
visão abrangente de várias modalidades de formação
inicial, qualificação e aperfeiçoamento e especialização
profissional. Já o Curso Técnico de Alimentos, apesar de
ser, também, um curso com perspectivas operacionais,
que aborda, entre outros aspectos, coordenação e desenvolvimento de processos produtivos de alimentos seguros, avaliação da qualidade das matérias-primas, dos
insumos e dos produtos alimentícios, funcionamento
de máquinas, equipamentos e instrumentos, tendo em
vista a produção para consumo humano ou animal, de
acordo com as normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e de qualidade. Finalmente, o Curso Superior de Tecnologia de Alimentos tem um
viés muito grande para a parte de gestão. Assim, ele tem
por objetivo habilitar profissionais para o planejamento,
implantação e gerência de processos produtivos de alimentos, para o desenvolvimento de produtos e processos, e para a garantia da qualidade e da segurança dos
alimentos, cumprindo a legislação vigente.

ipC: Sindicalistas e profissionais da panificação dizem, entretanto, que essa falta de querer, que você menciona, advém de
baixos salários e de escalas e horários de trabalho não muito
estimulantes. O que fazer a respeito?
Profª Silvia: Em primeiro lugar, acho que é imprescindível deixar de enxergar que entre empregador e empregado, e entre sindicatos patronais e de trabalhadores existem problemas de inimizade. Creio que precisa
haver uma parceria para equacionar. Eu não consigo
partir para oferecer melhorias, se eu não conseguir um
resultado melhor, se eu não encontrar um jeito certo de
fazer com menor desperdício, com melhor consciência,
com maior produtividade, perdendo menos gente para o
mercado. Essas questões de horário, dependendo da remuneração das pessoas, elas podem, eventualmente, fazer um aproveitamento de seu tempo para lazer quando
saírem de férias. E, a partir do momento em que você alcançou o topo de sua carreira num determinado estabelecimento ou desejo virar dono de seu próprio negócio,
acho que é um erro pensar que eu vou ter mais tempo,
porque o volume de trabalho é cada vez maior. Quanto
mais postos você galgar, você vai trabalhar muito mais.
Isso é óbvio. Então, se eu quero crescer e construir, não
dá para selecionar, “eu quero só o melhor”.

ipC: Hoje, o problema de falta de mão de obra qualificada no
setor de panificação é muito preocupante? Se não faltam escolas de formação, se os salários são bons e as oportunidades de
emprego são muitas, por que isso acontece?
Profª Silvia: Se você quer saber a verdade, o que falta
mesmo é querer. Não falta gente, porque você vê por aí
um monte de gente desempregada, um monte de gente
que está trabalhando e tem uma série de deficiências...
E se é patente que a melhoria dessas pessoas traz um
ganho grande para os estabelecimentos e para as empresas, então eu creio que falta consciência e um “querer”. Então, como a gente faz uma sensibilização dessas?
Do lado do profissional, dependendo dos “ingredientes”
que eu tiver em meu currículo, isso faz uma diferença
enorme. Se eu sou dono da padaria e tenho um padei-

ipC: Às vezes, o próprio ambiente “conspira” para o encarrei-

ramento, não é mesmo?
Profª Silvia: Sim. Veja, por exemplo, o que aconteceu com
a construção civil. Ele era ingrato em termos de assistência, legislação, no que diz respeito às questões de insalubridade... Mas a partir do momento em que as empresas viram uma perspectiva de investimento enorme por
conta do aquecimento do mercado, do Pré-Sal e dos dois
grandes eventos que vamos sediar em 2014 e 2016 aqui
no Brasil, a Copa do Mundo e a Olimpíada, começaram a
buscar melhorias e a capacitar seus profissionais. Então,
quando um setor de construção civil começou a oferecer
muitos postos, automaticamente as pessoas começaram
a buscar a capacitação. Se eu tenho uma demanda de
profissionalização e essa demanda começa a mostrar que
existem perspectivas de que se eu investir em mim eu
estou melhorando, fica claro que seu eu começar pintando prédios, mas depois posso chegar a mestre de obras,
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é preciso combater o empirismo na padaria. Se isso não entrar na cabeça dos panificadores, corre-se o risco de perpetuar uma série de vícios.

que hoje ganha um bom salário. Ninguém antes falava:
“Olha, o meu sonho é que meu filho seja um mestre de
obras”. Hoje, já se fala nisso. Então, eu creio que é preciso
esse caminhar juntos e que exista essa consciência, primeiro por parte dos empregadores, que aquelas pessoas
que vão trabalhar com ele tenham profissionalização. E,
automaticamente, essas pessoas também vão procurar se
profissionalizar para atender à demanda.
ipC: Muitos donos de padaria não vêem a necessidade de treinar
seus funcionários porque acreditam que o conhecimento é passado de forma “natural” em sua padaria. Assim, o sujeito entra
como faxineiro na casa, vai aprendendo com o padeiro a função e,
de repente, passar a ocupá-la. Só que junto com o conhecimento,
ele perpetua os vícios do profissional que lhe ensinou. Como você
vê o empirismo nas funções relacionadas à panificação?
Profª Silvia: Julgo necessário combatê-lo dentro do negócio. Enquanto isso não for solucionado, entrar na consciência daqueles que mantêm a padaria, muitos desses
vícios – como práticas antiquadas de produção, procedimentos inseguros e desperdício, só para citar alguns – vão
se perpetuar no ambientes de trabalha, gerando prejuízos
para todo mundo. Muitas vezes converso com empresários até bem intencionados, que dizem que vão montar
uma salinha na sua empresa para realizar treinamentos
de capacitação, e pergunto por que, sendo contribuintes
da indústria, não utilizam as escolas que ela coloca à disposição deles para fazer isso, uma vez que são especificamente dedicadas para atender a essas demandas? Então,
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existe um caminho errado aí, porque cabe ao Sesi e ao
Senai a formação desses profissionais, que são as escolas
da indústria. Então, cabe ao empresário produzir bem e
cobrar para quem foi criado para formar, como nós aqui
do Senai Barra Funda, que forme adequadamente.
ipC: Você acredita que fatos como esse possam ter origem na
desinformação?
Profª Silvia: Com certeza. Muitas vezes empresários da
panificação ou pessoas de entidades que os representam vêm aqui nos visitar e se surpreendem com o que
a escola tem a oferecer. Em outras palavras, eles estão
pagando por esse serviço e não sabem que podem utilizá-lo. Estamos sempre divulgando nossa atuação em
palestras, reuniões, eventos diversos, como as feiras, por
meio do nosso site e dos informativos à indústria. Mas,
muita gente ainda não conhece a totalidade do nosso
trabalho. E nós precisamos desse feedback não apenas
para encher as salas de aula, como também para saber
se estamos atuando bem. Muitas vezes, vou a reuniões e
coloco minha cabeça a prêmio e me coloco à disposição
para levar chicotadas. Porque, para se ter parâmetros, é
importante também que as pessoas reclamem. Por que
não?
ipC: Essa situação não tem mudado nem agora, às vésperas
de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de
2016, quando São Paulo e o Brasil vão ter que encarar e dar
uma solução rápida para a questão da falta de mão de obra
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qualificada no setor de alimentos?
Profª Silvia: Pois é. A pergunta é: Por que precisamos
chegar às vésperas de eventos gigantescos como esses
para sairmos correndo feito desesperados em busca de
qualificação profissional, se podemos e temos condições,
por meio do uso das escolas como as do Senai e como o
IDPC, ligado ao SAMPAPÃO, com quem temos uma excelente relação, de fazer isso proativamente, com tempo,
com tranqüilidade? Essa “cultura” tem que mudar.
ipC: Isso até pode parecer falta de preocupação dos empresá-

rios e das entidades, não é mesmo?
Profª Silvia: Mas não é. Se os demandantes se reúnem,
a força é grande. É muito mais fácil lhe dar a resposta
e ter o retorno positivo para ela. Só que o que eu sinto
aqui no Senai é que essas solicitações são isoladas. Ou
seja, não existe uma preocupação organizada, não existe
um grupo, quer seja de empresários, quer de iniciativa
governamental, que esteja, de fato, interessado em se

mobilizar para fazer isso. Como é que eu posso, sem essa
etapa de planejamento, sem envolver todas as pessoas
agora, alcançar um resultado bacana lá na ponta? Por
que eu não posso sentar com o meu concorrente para
discutir essas carências? Por que esse medo de fazer isso,
se tanto eu quanto ele temos o mesmo problema e precisamos de uma solução para ele? Infelizmente, essa união
é algo que ainda falta muito aqui em São Paulo. As coisas
são muito isoladas, tudo é tratado muito pontualmente,
quando eu creio que deveria haver uma consciência para
o benefício do conjunto, por meio do estabelecimento de
regras positivas para todos. Então, os meus votos é que
haja cada vez mais essa mobilização, a fim de criarmos
caminhos viáveis e para que a gente, aqui do Senai, possa trabalhar de maneira parceira para chegarmos, juntos,
aos resultados desejados. O diferencial está na formação
das pessoas. Só teremos um País grande, quando tivermos profissionalização em todos os campos de atuação.
E temos as escolas para fazer isso.

gourmet/idPc

receitas de sucesso
Para a Páscoa
A Páscoa é uma das datas que, historicamente, traz bons resultados para as vendas nas padarias. E provisionar-se para a data também significa diversificar a oferta de produtos com a
marca do estabelecimento, a fim de que os clientes tenham mais opções para servir em suas
mesas durante a comemoração e, por outro lado, os panificadores também possam comemorar o aumento de seus lucros no período. Confira estas sugestões de receitas preparadas
especialmente para a revista IP&C pelo IDPC e bons negócios (e boa Páscoa) para você!

bolo seco de laranJa
Rendimento: 1 UNIDADE COM 1566G.
massa:

PRoCesso de fabRiCação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater a manteiga, as gemas, o açúcar, o sal e as raspas
de laranja por 8 minutos, ou até ficar esbranquiçado.
3. Ainda batendo, acrescentar ao creme o iogurte.
4. Misturar numa tigela a farinha de trigo, a farinha de
amêndoa, o fermento e a laranja cristalizada em tiras
e reservar.
5. Adicionar ao creme intercalando o suco de laranja e a
mistura de farinhas.
6. Bater as claras em ponto de neve.
7. Juntar ao creme às claras em neve e
misturar delicadamente.
8. Colocar em assadeira retangular
untada e enfarinhada.
9. Assar em forno a 180ºC por 40
minutos.
10. Esfriar.
11. Polvilhar açúcar de confeiteiro por
cima do bolo.
12. Cortar e servir.

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

32

:::

IP&C 786

:::

Fev/Mar 2013

Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de trigo
100
Farinha de amêndoa
31,3
Laranja cristalizada
15,6
Sal
0,3
Fermento químico
3,13
Manteiga sem sal
62,5
Açúcar refinado
93,8
Gemas
31,3
Claras
46,9
Iogurte natural
53,1
Suco laranja pêra
46,9
Raspas casca laranja
4,70
Total
489,4
Percentual baseado em farinha de trigo

Quant. (g)
320
100
50
1
10
200
300
100
150
170
150
15
1.566

CobeRtuRa:
Ingredientes
Açúcar de confeiteiro
Total

Porcent. (%) Quant. (g)
100%
100 g
100%
100 g

informação nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 207kcal = 869kJ
Carboidratos 27.7g
Proteínas 3.5g
Gorduras Totais 9.5g
Gorduras saturadas 4.5g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 0.7g
Sódio 97.1mg

%VD(*)
10%
9%
5%
17%
20%
VD não
estabelecido
3%
4%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

gourmet/idPc

trança Pascoal
Rendimento: 7 UNIDADES COM 485G CADA.
esPonja:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
40
500
Água
32
400
Fermento biológico seco 2
25
instantâneo
Total
74
925

RefoRço:

PRoCesso de fabRiCação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar em velocidade lenta até ficar lisa.
4. Descansar até dobrar de volume.

RefoRço e montagem:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar os ingredientes secos na masseira por 2 minutos na velocidade 1.
3. Adicionar a esponja aos ingredientes secos e misturar por mais 2 minutos na velocidade 1.
4. Adicionar os líquidos e a margarina e misturar por mais 5 minutos na velocidade 1.
5. Misturar por mais 10 minutos na velocidade 2 ou até a massa dar ponto de véu.
6. Dividir a massa em 8 porções com 500g cada.
7. Bolear e deixar a massa descansar por 30 minutos.
8. Abrir a massa e rechear com as cerejas e o chocolate branco.
9. Modelar a massa em forma de trança e depois modelar em forma de rosca.
10. Colocar a trança na forma de rosca em aro 20cm.
11. Deixar a massa fermentar por aproximadamente 120 minutos.
12. Assar em forno a 200ºC por 20 minutos.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
60
750
Chocolate branco
32
400
Açúcar refinado
22,4
280
Margarina uso geral
20
250
Gemas
20
250
Água
10
125
Leite em pó
5
62
Glucose
2,4
30
Sal
1
12
Melhorador
1
12
Lecitina de soja
3
37
Cereja em calda
20
250
Cacau em pó
3
37
Total
200
2.495
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

informação nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 271kcal = 1.138kJ
Carboidratos 38.8g
Proteínas 5.3g
Gorduras Totais 10.7g
Gorduras saturadas 3.5g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 1g
Sódio 141mg

%VD(*)
14%
13%
7%
19%
16%
VD não
estabelecido
4%
6%

(*)% 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 suflê
de bacalhau
Rendimento: 1 UNIDADE DE 1548 G.
massa:

PRoCesso de fabRiCação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Reservar o queijo parmesão para cobrir.
3. Bater as claras com o sal em ponto de neve e reservar.
4. Amassar a ricota com um garfo e reservar.
5. Bater o restante dos ingredientes no liquidificador.
6. Juntar tudo e misturar delicadamente.

PRoCesso de fabRiCação: Recheio
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Picar a cebola, o alho e reservar.
3. Cortar os pimentões em tiras pequenas.
4. Levar a panela ao fogo com o azeite.
5. Fritar a cebola e o alho até murcharem.
6. Juntar à cebola e ao alho os pimentões e o bacalhau. Mexer o recheio até secar.
7. Retirar do fogo a panela e acrescentar ao recheio a salsinha, as azeitonas e o sal.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
100
270
Óleo de milho
92,6
250
Água
74
200
Leite em pó
8,9
24
Claras
44,4
120
Ricota
37
100
Gemas
29,6
80
Queijo parmesão
18,5
50
Creme de leite UHT
14,8
40
Fermento químico
5,6
15
Sal
1,9
5
Total
427,3
1.154
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

ReCheio:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Pimentão vermelho
24,5
40
Pimentão amarelo
22,7
37
Cebola
36,8
60
Alho
3,1
5
Bacalhau
100
163
Azeitonas
30,7
50
Salsinha
8
13
Azeite
15,3
25
Sal
0,6
1
Total
241,7
394
Percentual baseado em 100% de bacalhau

montagem:
1. Untar a assadeira de aro 27cm redondo com fundo falso com
7cm altura e colocar uma camada da massa.
2. Acrescentar o recheio e cobrir com o restante da massa
3. Salpicar o queijo parmesão.
4. Assar em forno a 180ºC por 35 minutos.

informação nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 182kcal = 764kJ
Carboidratos 9.4g
Proteínas 5.5g
Gorduras Totais 13.7g
Gorduras saturadas 2.8g

%VD(*)
9%
3%
7%
25%
13%
VD não
Gorduras trans 0g
estabelecido
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g 0%
Sódio 655mg
27%
(*)% 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.
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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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calZone À idPc
Rendimento: 8 UNIDADES COM 622G CADA.
massa:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
100
1.000
Óleo de milho
5
50
Açúcar refinado
1
10
Água
55
550
Fermento biológico seco 2
20
instantâneo
Lecitina de soja
2
20
Sal
2
20
Total
167
1.670

ReCheio:
PRePaRo do ReCheio:
1. Lavar todos os legumes e verduras.
2. Pesar todos os ingredientes da receita.
3. Processar os tomates e reservar (molho).
4. Picar em cubos os pimentões, a azeitonas e a rúcula.
5. Ralar a ricota.
6. Juntar os pimentões, a azeitona, a rúcula e a ricota e reservar.
7. Reservar o requeijão cremoso para colocar durante a montagem.

Ingredientes
Ricota fresca
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho
Azeitona
Rúcula
Requeijão cremoso
Tomate comum
Total

Porcent. (%) Quant. (g)
100
1.000
16
160
18
180
10
100
34
340
80
800
80
800
338
3.380

PRoCesso fabRiCação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a farinha de trigo e o fermento instantâneo na masseira e misturar por 2
minutos na velocidade 1.
3. Adicionar os demais ingredientes à masseira, exceto a água.
4. Colocar a água e misturar por 5 minutos na velocidade 1.
5. Bater a massa por 10 minutos na velocidade 2 até que obtenha o ponto de véu.
6. Deixar a massa descansar por 15 minutos.
7. Dividir a massa em 8 peças com 200g cada e bolear.
8. Deixar a massa fermentar por 90 minutos.
9. Abrir discos com 15cm.
10. Espalhar o molho de tomate sobre metade do disco.
11. Colocar o recheio e o requeijão cremoso sobre o molho e fechar o disco ao meio.
12. Levar ao forno pré-aquecido a 250ºC por 10 minutos.
13. Retirar do forno e servir.

informação nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 70kcal = 294kJ
Carboidratos 7.2g
Proteínas 3g
Gorduras Totais 3.1g
Gorduras saturadas 1.7g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 0.6g
Sódio 158mg

%VD(*)
4%
2%
4%
6%
8%
VD não
estabelecido
2%
7%

(*)% 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

PRodução das ReCeitas do idPC – equipe técnica do idPc: celina
nakashima – coordenadora técnica; alessandra Pagiato – nutricionista;
Welker evangelista, ricardo aranda e robson sene – demonstradores
técnicos; e carlos silva – trainee. Fotos: cláudio lira.
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nutriÇÃo

GHM

a mesma atenção
à organização que
você observa para
produzir as delícias
de sua padaria,
deve ser dada
à manutenção
em dia da
documentação
do seu
estabelecimento.

docuMentaçÃo seMPre À MÃo
por renata Caires borba, Jerusa Claro Sia Fukugauti e debora Jureidini Tozo*

Você sabe quais documentos são necessários para o funcionamento de seu estabelecimento
e exigidos pela Vigilância Sanitária durante a visita de inspeção?

A

lguns estabelecimentos que trabalham com alimentação não têm conhecimento da necessidade de alguns documentos que precisam estar
em dia, e que a autoridade sanitária cobra durante sua
visita de inspeção. Com objetivo de orientarmos os panificadores, resolvemos reunir, na sequência, informações
importantes sobre esse assunto.
Todo estabelecimento que atua na produção de refeição e/ou na comercialização de alimentos precisa
atentar para a organização, limpeza e controle higiênico
sanitário, a fim de atender o consumidor e preservar a
saúde deste. E faz parte desse cuidado ter os documentos que a lei exige.
Assim, os documentos abaixo – ou cópia destes – de-
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vem permanecer no estabelecimento, organizados, atualizados e disponíveis para a autoridade sanitária no
momento da inspeção.
Todos os estabelecimentos devem possuir os documentos apresentados a seguir:
I. Registros das reclamações efetuadas por consumidores.
II. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.
III. Atestados de Saúde indicando a realização dos
exames de coprocultura e coproparasitólogico.

nutriÇÃo

IV. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA.
V. Comprovantes de higienização do reservatório
de água.
VI. Procedimentos Operacionais Padronizados, conforme estabelecido no item Controle de Qualidade deste
Regulamento. Os POPs devem apresentar:
 Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios – deve conter informações sobre a
natureza da superfície a ser higienizada, método de
higienização, princípio ativo, produto utilizado e sua
concentração, tempo de contato dos agentes químicos ou físicos utilizados na operação de higienização,
temperatura, responsável pela tarefa e outras informações que se fizerem necessárias. Quando aplicável, o desmonte dos equipamentos, o POP deve contemplar esta operação.

 Controle da potabilidade da água e higienização
do reservatório de água – deve conter informações
sobre o tipo de abastecimento da água, volume utilizado, local de armazenamento, localização do reservatório, capacidade e periodicidade de higienização
de cada reservatório, descrição do método de higienização, incluindo as características da superfície a
ser higienizada, identificação do princípio ativo e do
produto utilizado, concentração e tempo de contato
dos agentes químicos. O POP deve abordar, também,
as operações relativas ao controle da potabilidade da
água, incluindo as etapas em que esta é crítica para
o processo produtivo, especificando os locais de coleta das amostras, a frequência de sua execução, as
determinações analíticas, a metodologia aplicada e
os responsáveis pela operação. Nos casos em que as
determinações analíticas ou a higienização do reservatório forem realizadas por empresa terceirizada,
o estabelecimento deve apresentar, para o primeiro

nutriÇÃo

caso, laudos de análises e, para o segundo, o certificado de execução do serviço devidamente datado,
assinado e contendo todas as informações.
 Capacitação, Higiene e Saúde dos manipuladores:
deve abordar as etapas, a frequência e os princípios
ativos usados para a lavagem e antissepsia das mãos
dos manipuladores, assim como as medidas adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem
lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita de problema de saúde que possa comprometer a
segurança do alimento. A capacitação dos manipuladores deve ser descrita, sendo determinada a carga
horária, o conteúdo programático e a frequência de
sua realização.
 Manejo dos resíduos – devem indicar a forma de
coleta, a empresa responsável pela coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, periodicidade das coletas
e locais de armazenamento, e os procedimentos de
higienização dos coletores de resíduos e da área de
armazenamento.
 Controle integrado de vetores e pragas urbanas –
deve contemplar as medidas preventivas e corretivas
destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e a
proliferação de vetores e pragas urbanas.
 Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens – deve especificar os critérios utilizados
para a seleção e recebimento da matéria-prima, embalagens e ingredientes, e, quando aplicável, o tempo de quarentena necessário. Esses procedimentos
devem prever o destino dado às matérias-primas,
embalagens e ingredientes reprovados no controle
efetuado.
 Controle de qualidade e rastreabilidade do produto acabado – devem contemplar todos os procedimentos relativos à identificação do lote e a determinação do prazo de validade.
 Programa de recolhimento de alimentos – deve
estabelecer as situações de adoção do programa,
os procedimentos a serem seguidos para o rápido e
efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e seu destino final,

38

:::

IP&C 786

:::

Fev/Mar 2013

além dos responsáveis pela atividade. O programa
escrito para o recolhimento rápido e eficiente de
produtos que não atendam aos parâmetros deve
contem, no mínimo, as seguintes informações: qualidade e segurança, com nome do produto, marca,
número do lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade produzida, quantidade recolhida, locais
de distribuição, motivo do recolhimento, destino final do produto e pessoa responsável por essa operação. A empresa deve dispor de programa escrito,
treinamento e pessoal para o recolhimento rápido e
eficiente de produtos que não atendam aos parâmetros de qualidade e segurança.
 Higienização de frutas, verduras e legumes – deve
conter informações sobre o grupo do alimento a ser
higienizado, método de higienização, produto utilizado, princípio ativo e concentração, tempo de contato
dos agentes químicos, responsável pela tarefa e outras informações que se fizerem necessárias.
VII. Comprovante de capacitação de funcionários,
contemplando conteúdo programático, carga horária e
registro nominal de participação de funcionários.
VIII. Manual de Boas Práticas individual e específico
para a empresa, obedecendo aos critérios e parâmetros
deste regulamento e de outras legislações específicas,
quando couber.
Toda essa documentação faz parte das atribuições
que o profissional nutricionista pode ensinar e monitorar atuando em seu estabelecimento.
*rEnaTa CairES bOrba (CRN 12241), JEruSa CLarO Sia FuKuGauiTi
(CRN 9084) e dÉbOra JurEidini TOZO (CRN 10850) são nutricionistas
e membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional
(www.trinutri.com.br).
referências bibliográficas: Portaria 2619/11 – SMS – Publicada em DOC

06/12/2011. / Organização Mundial da Saúde – OMS. Departamento de Segurança
Alimentar, Zoonoses e Doenças de Origem Alimentar, Genebra, CH. Cinco Chaves para
uma Alimentação mais Segura: Manual, 2006. Tradução: Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge – INSA, Lisboa, PT. / Comunicado CVS 6, de 12/01/11 – SES/CVS –
Limpeza e desinfecção de caixas d´água. SP, BR.

inauguraÇÕes & reinauguraÇÕes

Pode entrar, Que a
(nova) casa é sua!
Reformas e inaugurações de novas padarias têm foco na satisfação do cliente. Uma estratégia, pra lá de inteligente!
COnVEniÊnCia COMO pOnTO FOrTE
A Padaria Nova Karol, da Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 232, na Vila Mariana, é famosa no bairro por conta de sua conveniência. Localizada próxima à Estação
Ana Rosa do Metrô, ela oferece uma grande variedade
de doces, salgados e pães, além de lanches rápidos para
quem está de passagem para ir ao trabalho, ou, depois

deste, ir para a escola ou voltar para casa. O bom atendimento também é um grande referencial da casa, que foi
reinaugurada no mês de outubro do ano passado, após
uma grande reforma, que contemplou, basicamente, a
área de vendas da padaria, que ganhou um restaurante
maior, funcionando no almoço pelo sistema de bufê e,
também, à la carte. Já a parte industrial recebeu novos

Fotos: Cláudio Lira
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nova karol: localizada
próxima à estação ana rosa
do metrô, o ponto forte da
padaria é a conveniência.

ços de consultoria e arquitetura da Cargel Refrigeração
para orientar a reforma. Na parte industrial, foi feita a
troca do forno de pães, por um modelo moderno, econômico e com múltiplas funções. Já na área comercial, a
grande mudança foi na área do self-service, considerado
pela dupla o carro-chefe da Santa Isabel, devido à grande procura pelo público, que é misto entre moradores
e pessoas que trabalham nas redondezas. Assim, o espaço físico do restaurante foi ampliado para acomodar
confortavelmente 60 pessoas. Além do almoço a padaria
– na qual trabalham 35 funcionários, das 6h00 às 22h00
– serve pizzas à noite e é bastante conhecida, também,
pela oferta de cestas de café da manhã, que fazem a alegria das pessoas presenteadas com elas em datas especiais, como aniversários e, naturalmente, o Dia das Mães
e o Dia dos Pais.

dESCObrindO uMa nOVa VOCaÇÃO
equipamentos. Ao todo, no estabelecimento, trabalham,
em média, 40 funcionários. Para realizar a reforma, os
quatro sócios da Nova Karol – José Roberto, Eduardo, Ricardo e Toni – contaram com a assessoria de um escritório de arquitetura, que sugeriu, também, entre outras
mudanças, a ampliação da área dos toaletes e a colocação de uma moderna fachada de vidro no local.

SELF-SErViCE para TOdOS OS GOSTOS
Outra casa reinaugurada no final de 2012 depois de uma
reforma completa é a Panificadora Rainha de Santa Isabel, localizada num endereço famoso entre os clientes:
a Av. Lins de Vasconcelos, 673, no Cambuci. Os sócios da
casa, André e Marcelo, contam que utilizaram os servi-

rainha de Santa isabel:
para fazer a reforma,
os sócios utilizaram
os serviços da Cargel
refrigeração.
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Pães Clamucis: a nova
padaria do belenzinho
representa a realização de
um sonho dos proprietários.

Inaugurada em novembro do ano passado, a Pães Clamucis, da Rua Paraupava, 130, já é o novo point do bairro
do Belenzinho, quando o assunto são pães e doces de
primeira qualidade e de bom atendimento no café da
manhã e na oferta de uma grande variedade de lanches.
A casa está sob o comando de Antonia Marlúcia Pereira
Silva, de seu marido Cláudio, e de seu filho, José Evandro.
Anteriormente donos de uma lanchonete, sempre tiveram vontade de ingressar no ramo da panificação. Daí,
quando encontraram um panificador que estava pas-

inauguraÇÕes & reinauguraÇÕes

sando o ponto no Belenzinho, não pensaram duas vezes
e resolveram abrir o novo estabelecimento, com a ajuda
de profissionais habilitados de um escritório de arquitetura. Operando atualmente com sete funcionários, os
proprietários da Pães Clamucis procura pessoas qualificadas para completar o quadro de colaboradores, e já sabem que poderão encontrá-los entre os alunos que estão
se formando nos cursos do IDPC do SAMPAPÃO.

paniFiCaÇÃO dE MÃE para FiLhOS
A ligação de Maria Nunes com a panificação é muito antiga: desde 1966, quando era pequena, ela já acompanhava o trabalho do pai, dono de uma padaria, e acabou
se apaixonando pelo negócio. E essa é uma paixão que
ela se orgulha de ter legado também aos seus três filhos
– Fernanda, Gabriel e Tânia –, que, hoje, dividem com ela
o comando da recém-reinaugurada Padaria e Confeitaria
Central de Barueri, localizada à Rua Duque de Caxias,
825, no Centro daquele município da Grande São Paulo.

nova Central de barueri:
equipamentos novos e
ampla e completa área de
atendimento, para café da
manhã, e café da tarde.

inauguraÇÕes & reinauguraÇÕes

O bairrO da nOVa KarOL

O bairrO da pÃES CLaMuCiS

Vila Mariana é um distrito localizado na região Centro-Sul da cidade de São Paulo, considerada uma das regiões mais desenvolvidas da capital paulista. Tem como
característica marcante ser uma região predominantemente de classe média alta com um perfil ora comercial, ora residencial. Suas origens remontam ao século
18, quando o governador Francisco da Cunha Menezes
concedeu uma sesmaria a Lázaro Rodrigues Piques,
situando-se essas terras entre o ribeirão Ipiranga e a
Estrada do Cursino, abrangendo o futuro bairro de Vila
Mariana. Originalmente, o lugar foi chamado de Cruz
das Almas, em virtude das cruzes colocadas no local
por causa da morte de tropeiros por ladrões, na metade
do século 19, na continuação da Estrada do Vergueiro,
que era a nova estrada para Santos. Posteriormente
passa a ser denominado de Colônia e, finalmente de
Vila Mariana, nome atribuído pelo coronel da guarda
nacional Carlos Eduardo de Paula Petit – juiz de paz, vereador e homem muito bem quisto na região –, a partir
da fusão dos nomes de sua esposa, Maria, e da mãe de
sua esposa, Anna.

Belenzinho é um bairro da cidade de São Paulo, localizado no distrito do Belém, na zona Centro/Leste da cidade de São Paulo, a Leste/Nordeste do chamado Centro
Histórico da capital. Ele surgiu em 1899, quando foi desmembrado do bairro do Brás por decreto do presidente
Fernando Prestes Albuquerque. Pelo fato da região ser
cercada por chácaras, pomares e ar puro era procuradíssima pelas ricas famílias de São Paulo. Em 1909, o bairro
ganha sua primeira escola: Grupo Escolar do Belenzinho, posteriormente chamado de Amadeu Amaral, que
ainda existe. Pouco tempo depois, surgiram as fábricas
que iriam impulsionar o desenvolvimento na região, começando pelas vidrarias. Com o passar dos anos, entretanto, muitas indústrias foram embora deixando enormes galpões desativados. Não há cinemas, shoppings e
lojas âncoras na região, e o comércio enfraqueceu, com
a chegada dos shoppings aos bairros vizinhos. Mas sua
população luta para reverter esse quadro. A questão da
falta do lazer, por exemplo, foi resolvida, em parte, com
a chegada do Sesc Belenzinho ao bairro.

O bairrO da nOVa CEnTraL dE baruEri
O bairrO da rainha dE SanTa iSabEL
O Cambuci é um distrito situado no Centro do município de São Paulo, no Brasil. Trata-se de uma região predominantemente residencial da capital, com alguns
pontos de forte concentração comercial e de serviços,
especialmente nos arredores do Largo do Cambuci, das
ruas do Lavapés e da Independência e na Avenida Lins
de Vasconcelos. Bairro de formação antiga, o Cambuci
foi entrada da cidade para quem subia a serra e passava
pelo Córrego do Lavapés, que tem este nome justamente
por ser, na época, onde se lavava os pés e se descansava
por algum tempo, dando comida e água aos animais de
carga, antes de entrar na área urbana. Nas primeiras décadas do século 20, o bairro serviu de moradia aos imigrantes, especialmente italianos, que trabalhavam como
operários nas fábricas da região. Atualmente, o bairro se
tornou foco das incorporadoras e construtoras, personagem de um boom imobiliário paulista, por ser próximo
ao Centro e ainda apresentar um custo de terreno viável,
possibilitando diversos lançamentos de apartamento de
classe média de 50m2 a 150 m2.
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Barueri é um município da Microrregião de Osasco, na
Região Metropolitana de São Paulo, localizado a 26 quilômetros da Praça da Sé, marco zero da capital paulista. Segundo os historiadores, o aldeamento indígena de
Barueri foi fundado em 11 de novembro de 1560 pelo
padre José de Anchieta, que ergueu, na margem direita
do Rio Tietê, pouco acima da confluência com o Rio Baruerimirim, a Capela de Nossa Senhora da Escada, hoje
padroeira do município. Ligado administrativamente a
Santana de Parnaíba, foi elevado a município em 1948
pela Lei 233, de 24 de dezembro de 1948, sancionada
pelo então governador do estado Adhemar de Barros.
Em 1973, o desenvolvimento econômico de Barueri ganhou força quando a Câmara Municipal aprovou a Lei de
Zoneamento Industrial, que permitiu o surgimento de
polos empresariais como o Tamboré, Alphaville, Jubran
Votupoca e Jardim Califórnia. Hoje, o bairro de Alphaville
é a principal fonte de arrecadação de impostos do município. A cidade ganhou notoriedade nacional por meio
do esporte. Com a construção da Arena Barueri, passou a
sediar grandes eventos esportivos a partir de então.

antena idPc

a revoluçÃo no corte
Novo dispositivo Scaler, da Thoe, oferece segurança para os usuários e solução rápida e
precisa para a padronização do corte de pães nas padarias.

E

squeça tudo – mesmo – aquilo você já conhecia
em termos de ferramentas para riscar pães em
sua padaria. Isso porque o futuro nessa categoria
já chegou, e responde pelo nome de Scaler. Fabricado
pela Thoe Indústria e Comércio, empresa baseada em
São Bernardo do Campo –, ele representa uma revolução em termos de instrumentos para facilitar a vida dos
padeiros e melhorar a qualidade dos produtos acabados
em sua padaria, nos mais diversos requisitos.
“O Scaler é um produto diferenciado, desenvolvi-

do pela Thoe em parceria com profissionais da área de
panificação e com técnicos de Segurança no Trabalho
e da Anvisa, para substituir, definitivamente, os bisturis, estiletes e demais dispositivos adaptados para fazer
os cortes nos pães com pestana”, explica Karen Lucena Trentini, sócia da empresa responsável pelo produto
(lançado oficialmente no mercado durante a última edição da FIPAN) e uma das atuais mantenedoras do IDPC,
onde, inclusive, o Scaler é homologado e utilizado para a
formação de profissionais.

Cláudio Lira

antena idPc

operação precisa, rápida e segura: o Scaler chega para dar a solução
definitiva para o corte de pães na padaria.

Trata-se de uma ferramenta testada e aprovada tecnicamente por várias panificadoras e até mesmo redes
de supermercado nas quais ele está sendo introduzido.
Isso porque a Thoe teve o cuidado de, durante o seu desenvolvimento e antes mesmo de realizar seu lançamento, de oferecê-lo para ensaios e avaliação dos profissionais de quem mais entende do seu uso: os padeiros.
E desse trabalho a várias mãos, surgiu um produto
superior, com muitas vantagens sobre as soluções atualmente disponíveis no mercado. Uma delas é a sua ótima
relação de custo/benefício. O produto dura até cinco vezes mais do que os bisturis convencionais por integrar
uma lâmina importada de aço inoxidável, com alto desempenho de corte.

perca na área de trabalho, ou mesmo dentro da massa, o
que poderia causar sérias conseqüências ao consumidor
e, logicamente, à padaria.
Complementarmente, o Scaler integra um exclusivo sistema de descarte seguro: basta recolher a lâmina
e quebrar o manípulo plástico de movimentação para
isolá-la completamente no interior do aparelho, deixando-a inacessível e protegida. “O próprio corpo doproduto serve como célula de armazenagem da lâmina,
permitindo que ele seja descartado sem risco algum de
ferimentos”, pontua Ernesto Trentini Jr., também sócio
da Thoe. “Em síntese, o Scaler tem um sistema completo de utilização e descarte, que permite ao estabelecimento definir um protocolo de procedimentos, que
garante o cumprimento das responsabilidades tanto no
âmbito da Segurança do Trabalho, quanto das exigências da Anvisa”, complementa.

aLTa pErFOrManCE
O design ergonômico do Scaler é um capítulo à parte. Ele
confere ao padeiro uma agradável sensação de leveza,
limpeza e segurança no seu manuseio, características
que saltam aos olhos também de quem, mesmo sendo
leigo, assiste a operação.
No quesito padronização, então, o dispositivo é imbatível. O sistema retrátil do Scaler, com duas regulagens de profundidade, garante que o padeiro realize os
cortes sempre da mesma maneira, mantendo a pestana
sempre uniforme. A primeira regulagem é indicada para
cortar pães franceses, e, a segunda, mais profunda, para

ManuSEiO SEGurO
A segurança para quem o utiliza é outro atributo de destaque. Isso porque ele é o único dispositivo de sua categoria que apresenta lâmina de corte retrátil. Isso permite que ela seja guardada no interior do corpo do Scaler,
de maneira fácil e segura, quando o produto não estiver
sendo utilizado. Além disso, a ponta da lâmina é arredondada, o que impede que o padeiro perfure sua pele
quando, eventualmente, tiver contato com ela – muito
diferente do que acontece quando ele toca as lâminas
dos bisturis, que são pontiagudas e adequadas apenas
ao uso médico-hospitalar.
Ainda no que diz respeito à segurança, outro aspecto construtivo interessante do Scaler é que ele não tem
tampa, o que evita riscos de o padeiro se ferir durante a
abertura ou fechamento do desta, e, ainda, que esta se
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ernesto, da thoe: o Scaler é um dispositivo especial, único, inovador e
exclusivo para o setor da panificação.

antena idPc

especial para cortes inclinados
e com mais regulagens de
profundidade, o novo ScalerSlim
será lançado ainda neste
primeiro semestre.

realizar cortes em pães artesanais.
Ainda neste primeiro semestre de 2013, a empresa
lançará no mercado uma nova versão do Scaler: o ScalerSlim. Esse novo modelo, especial para cortes inclinados e com mais regulagens de profundidade, foi desenvolvido junto a grandes moinhos e garante melhor performance da ferramenta em diversos tipos de massas,
inclusive pães congelados.

O Scaler surge como resultado de uma ampla e minuciosa pesquisa realizada avaliando soluções para corte de
pães no Brasil e no exterior. A preocupação da Thoe foi criar
dispositivos especiais, únicos, inovadores e exclusivos para
o setor da panificação. Em função disso, foi possível fazer
junto ao INPI o depósito de patente dos produtos.
“Isso não só assegura proteção intelectual e o direito exclusivo de fabricação para a Thoe, como também, e
principalmente, oferece a garantia aos nossos clientes
de que ele não será falsificado, bem como que sua fabricação – além de manter suas características originais
inalteradas –, também continuará sendo realizada, observando os mais elevados e rigorosos padrões de repetibilidade de produção, bem como os padrões de qualidade”, finaliza Karen Lucena Trentini.
SErViÇO:
Thoe indústria e Comércio
Fone: 55 11 2758-4515 – Site: www.thoe.com.br

coneXÃo internacional

Free Food

o aconchegante
interior de loja da
two litte red hens:
não há uma migalha
aqui que não seja
digna de paixão.

o “toP 10” das bakeries de
nova york
As padarias da metrópole, considerada a capital do mundo, sabem, docemente, conquistar
os seus clientes.

q

uais são as melhores padarias de Nova York?
Esta é uma pergunta que uma reportagem
apenas não seria capaz de responder.
Mas o site norte-americano Serious Eats (newyork.seriouseats.com) criou uma seção com o nome de New York
Bakery Week, na qual, semanalmente, destaca os melhores
points da cidade, nos quais os nova-iorquinos e os turistas
que visitam a metrópole podem encontrar os melhores
pães, bolos, tortas e doces, entre muitas outras coisas mais.
As padarias produzem tantas coisas mágicas que,
nem sempre, elas conseguem posicioná-las em categorias distintas. Por exemplo, como poderia ser classificado um estabelecimento que fabrica algo tão “all
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American” como cookies e cupcakes, e que, ainda produz um croissant perfeito? Ou, então, uma clássica padaria francesa que prepara um brioche super decente
e, também, fantásticos biscoitos de chocolate chips?
É difícil desenhar esses limites. Mas, com toda certeza, qualquer que sejam as categorias, em Nova York podem ser encontradas padarias de todos os incríveis tipos.
Conheça, agora, um “Top 10” de padarias nova-iorquinas, aonde as pessoas vão e retornam de novo e de
novo para saborear alguns hits da confeitaria americana, como brownies, biscoitos de manteiga de amendoim
e bolos de chocolate. E na sua próxima visita a Nova
York, não deixe de conhecer cada uma delas!

coneXÃo internacional

TwO LiTTLE rEd hEnS
Quando der uma mordida num produto dessa padaria
e exclamar: “Quem fez essa delícia?”, provavelmente a
resposta vai ser: “Duas pequenas galinhas vermelhas”
(Two Little Red Hens). Ali você encontra a melhor cheesecake de Nova York, um bolo suave de café com raspas;
sedosos pães de canela com passas cravejadas, tortas
cremosas de banana com chocolate e o deliciosamente “infame” Brooklyn Blackout cupcake, uma montanha
de puro chocolate, coberta com uma fudge bem firme. A
gente poderia continuar essa lista indefinidamente. Mas
achamos que você já entendeu a ideia. Não há uma migalha aqui que não seja digna de paixão.
Two Little Red Hens: 1652 Second Avenue, New York-NY;
212-452-0476; twolittleredhens.com

duanE parK paTiSSEriE
Apesar de não ser um dos mais comentados de Nova
York, existem muitos doces no Duane Park que gozam de
excelente reputação. Dois dos favoritos de Ed Levine são o
de maçã e o de cereja, além do robusto e pegajoso bolo de
gengibre. E como o lugar é uma confeitaria do tipo tradicional, serve-se ali, também, na opinião do pessoal do Serious Eats, o mais saboroso éclair de chocolate da cidade.
Duane Park Patisserie: 179 Duane Street, New York-NY,
212-274-8447

CiTy baKEry

City Bakery: 3 West 18th Street, New York-NY, 212-366-1414,
thecitybakery.com

aMy’S brEad
Se bolo de cenoura da Amy’s Bread é o favorito do pessoal do Serious Eat em Nova York. Seus cupcakes são
clássicos muito bem feitos e suas outras delícias são
igualmente interessantes e gratificantes, como crocante chubbies (biscoitos “gordinhos”) de pecan e fubá,
com toque de limão, além de suas barras de manteiga de caju e chocolate. Seus vários endereços em Nova
York são, invariavelmente, lugares acolhedores, com
fachadas simples como deve ser, na opinião do Serious
Eat, uma padaria de vizinhança, ainda mais num bairro
como Manhattan.
Amy’s Bread: 672 9th Ave, Manhattan-NY; 212-977-2670 (entre outros locais); amysbread.com

SOuTinE
Na padaria favorita de Ed Levine – famoso escritor de
obras sobre gastronomia, blogueiro e colaborador assíduo do jornal New York Times –, não deixe de experimentar o Concord, um merengue de chocolate coberto
com musse de chocolate. Há também por ali muffins de

Photo Bucket

Biscoitos crocantes e amanteigados de nozes e amendoim esfarelados, excelentes tortas e muffins de blueber-

ry e milho atraem os nova-iorquinos para a City Bakery
regularmente. Mas se tivesse que escolher um item apenas entre todos eles, o pessoal do Serious Eats diz que seria o diferentérrimo pretzel croissant salgado. E, na parte
de confeitaria, seu chocolate fudge quente, certamente
também conta alguns pontos a favor da casa.

Tasty Retreat

o american Style
se manifesta em
nova York nos bolos
finamente decorados
e em especialidades
como a cheesecake.

Fev/Mar 2013

:::

IP&C 786

:::

47

coneXÃo internacional

Its Alf Fare

sa mais substanciosa, vale a pena considerar os bolos
do tipo “anjo”, encimados com uma cobertura crocante.
Mas se você quiser experimentar uma coisa por lá, escolha a torta: o pessoal do Serious Eats jura que ela é a
melhor de Manhattan.
Yura on Madison: 1292 Madison Avenue, New York-NY;
212-860-1707; yuraonmadison.com

bLaCK hOund baKEry

a modernosa fachada da lulu Cake boutique, recém-chegada ao
Chelsea: bolos finos e outras gostosuras.

Sem dúvida, é por causa dos bolos que as pessoas não
deixam de voltar a esta padaria do East Village. Não
importa que ele seja de praline de avelã com um buttercream de chocolate, um maravilhoso Daisy Cake de
morango com chocolate, ou um singelo bolo de cenoura. São tantas dessas delícias – algumas finalizadas
com uma indefectível cereja no topo –, que é impossível resistir a elas. Isso, é claro, sem falar de seus biscoitos “rendados” e do resto de sua confeitaria.

todos os tipos, bolos de chocolate que não causam arrependimentos e danishes (espécie de pão doce) de queijo.

Black Hound: 170 2nd Avenue, New York-NY; 212-979-9505;
blackhoundny.com

Soutine: 104 West 70th Street, New York-NY; 212-496-1450;
www.soutine.com

baKEd

LuLu CaKE bOuTiQuE

NYC Tastes

A expectativa era de que esta confeitaria recém-chegada
ao bairro do Chelsea viesse com seus saborosos bolos
finos. E eles realmente vieram. Mas a surpresa foi o quão
gostosas são suas outras delícias assadas, tais como um
muffin de maçã absolutamente divino, yodels (uma espécie de rocambole) caseiros, além de seus irresistíveis
twinkies – bolinhos recheados com pudim de chocolate
escuro, chocolate branco, ou baunilha.

Não há muitas padarias capazes de levar os nova-iorquinos a Red Hook – uma espécie de vila incrustada no bairro
do Brooklyn – tantas vezes quanto a Baked. Mas eles fazem a “viagem” alegremente para saborear seus brownies
doces e salgados, seus soberbos biscoitos de chocolate e

Lulu Cake Boutique: 112 Eighth Avenue, New York- NY; 212242-5858; chelsea.everythinglulu.com

yura On MadiSOn
Algum tipo de magia acontece na Yura. Não importa
quantas coisas se experimente por lá, há sempre outras
que conseguem superar nossas expectativas. Alguns
exemplos disso são os bolos “bundt” intensamente aromatizados e cobertos com uma crosta suave com raspas
e biscoitos com gotas de chocolate caseiro, numa combinação tão deliciosa, que uma pessoa com os olhos vendados diria, certamente, que eles são exatamente o que
os biscoitos de chocolate devem ser. Para uma sobreme-
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black hound bakery: os bolos, como o de praline de avelã com um
buttercream de chocolate, são as grandes atrações da casa.

coneXÃo internacional

os melhores cupcakes de Nova York. Vale a pena!
Baked: 359 Van Brunt Street, Brooklyn-NY; 718-222-0345;
bakednyc.com

bOuChOn baKEry
Enquanto a padaria faz a sua parte na fabricação de
croissants e afins, há outros deleites que fazem os clientes se apaixonarem pelo lugar. Exemplos? Bem, há ali
um pão de chocolate e cereja para sonhar, um enrolado
de creme de avelã yuzu, biscoitos de manteiga com cobertura de iogurte e, ainda, alguns dos melhores donuts
de geleia de Manhattan, apenas para citar alguns, entre
muitos outros. Felizmente, a casa tem dois endereços
em Nova York para oferecê-los.
Jessica Gavin

Bouchon Bakery: 10 Columbus Circle, New York-NY; 212-8239357; e 1 Rockefeller Plaza, New York-NY; bouchonbakery.com

bouchon bakery: croissants e afins, entre outras delícias, fizeram os
clientes se apaixonarem pelo lugar.

e n t r e v i s ta

Câmara dos Deputados

deputado arnaldo:
a desoneração da
cobrança do PiS/
Confins sobre a
cadeia do trigo
beneficiará os
panificadores
e milhões de
brasileiros.

ProrrogaçÃo concedida
O deputado federal Arnaldo Faria de Sá fala da conquista de mais um ano de prorrogação
da isenção cobrança do PIS/Cofins para o trigo, a farinha e as pré-misturas.

A

Câmara dos Deputados aprovou a emenda à
Medida Provisória 575/29012, que prorroga por
mais um ano a isenção do PIS e da COFINS para
o trigo, a farinha de trigo e as pré-misturas. A prorrogação da isenção até o dia 31 de dezembro de 2013 foi
incluída na MP por meio de parecer apresentado na Comissão Mista, acolhendo pleito do SAMPAPÃO e da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).
Com mais essa isenção, como explica nesta entrevista
exclusiva para a revista IP&C o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá, um dos parlamentares que mais lutou para
que ela fosse aprovada, q desoneração do PIS/COFINS
vai ajudar a manter o preço sob controle para o consumidor, garantindo o “Pão Nosso” de cada dia. Confira!
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ipC: De que forma foi conseguida mais esta prorrogação? Foi

muito difícil convencer os parlamentares?
deputado arnaldo Faria de Sá: Essa prorrogação foi conseguida no apagar das luzes de 2012. E foi muito difícil.
Fizemos várias reuniões e pressões junto aos Ministérios,
além de articulações com o relator da Medida Provisória,
que já tínhamos engatilhada para estender a prorrogação.
ipC: Como essa decisão beneficiará a cadeia do trigo e, principalmente, os panificadores e os consumidores?
deputado arnaldo: A desoneração do PIS/Cofins vai ajudar a manter o preço sob controle para o consumidor,
garantindo o “Pão Nosso” de cada dia. E o SAMPAPÃO
ajudou muito nessa luta. Caso não houvéssemos con-

seguido essa prorrogação, provavelmente teríamos um aumento no preço do principal alimento
do brasileiro.
ipC: Esta não é a primeira vez que o senhor consegue
essa prorrogação, por meio de um trabalho diligente
junto a seus pares em Brasília. Mas, por que ainda não
foi possível obter a isenção da cobrança do PIS/Cofins
sobre o trigo e a farinha em caráter definitivo? O senhor
vê possibilidade de isso acontecer num futuro próximo?
Quais são os principais obstáculos que se erguem contra
essa conquista e como eles poderiam ser neutralizados?
deputado arnaldo: A Receita Federal não quer conceder a isenção em definitivo. Mas continuaremos
lutando para obter mais isenções para o pão.
ipC: Como o senhor avalia o atual estágio vivido pelo
setor de panificação paulista?
deputado arnaldo: Com alegria vemos a panificação paulista em amplo progresso. Quero cumprimentar todos os empresários das padarias e, em
particular, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José
Pereira, e toda sua Diretoria pelo dinamismo e empreendedorismo desse setor tão importante para a
economia de São Paulo e do Brasil.
ipC: Face às rápidas mudanças que estão ocorrendo no
setor, num movimento que conflui para a modernização
e a intensificação da profissionalização do modelo de
gestão das padarias, uma das demandas mais recorrentes entre os panificadores é pela conquista de mais
e maiores linhas de crédito. O que poderia ser feito, em
nível de governo, para atender a esse pleito?
deputado arnaldo: Temos cobrado muito o Sebrae
para que ele interceda junto ao governo, e nos ajude a facilitar o acesso ao crédito e desburocratizar a
concessão. Estamos de olho nessa questão também.
ipC: O senhor gostaria de deixar uma mensagem para
os panificadores paulistas neste começo de ano?
deputado arnaldo: Os panificadores paulistas são
um modelo de gestão para o Brasil. Assim, continuem a sê-lo, pois nos dá muito prazer frequentar
as padarias de vocês!

an. incalfer

d e s ta Q u e – B r a s i l P o rt u g a l a g o r a

Embaixada de Portugal

Celebração do ano
de Portugal no brasil
e o ano do brasil
em Portugal irá até
junho.

iguais até nas diferenças
Iniciativas do SAMPAPÃO intensificam a integração cultural entre Brasil e Portugal, no ano
em que a união das duas nações ganha uma celebração especial.

A

comemoração do Ano de Portugal no Brasil e o
Ano do Brasil em Portugal, iniciada no dia 7 de
setembro de 2012 e que se prolongará até dia 10
de junho deste ano, está sendo muito especial também
para o SAMPAPÃO. Por meio de sua Diretoria de Cultura – e
com apoio de seu Departamento de Marketing – a entidade desenvolveu uma instigante campanha para promover
a participação de seus associados no movimento de integração entre os dois países irmãos, com chancela do Consulado Geral de Portugal em São Paulo e do Conselho da
Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo.
Para tanto, foi criada uma iconografia com um significado todo próprio. Para começar, o SAMPAPÃO desenvolveu um logo próprio, nas cores verde, amarelo
e vermelho, no qual os nomes do Brasil e de Portugal
aparecem unidos por um ícone assemelhado a um sorriso, representando uma boca, símbolo que remete ao
ato de se alimentar.
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“A união entre os dois países também se evidencia
por meio da aplicação de dois vetores alinhados às caixas em que os nomes destes aparecem. Complementarmente, as datas de início e término do Ano de Portugal
no Brasil e o Ano do Brasil em Portugal também aparecem em destaque, até porque elas têm uma simbologia
toda especial: o dia 7 de setembro é a data da Independência do Brasil, enquanto que o dia 10 de junho marca a
comemoração do Dia de Camões na terra de além mar”,
destaca Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

SiMbOLOGiaS inTEGradaS
Esse conjunto foi integrado harmonicamente à concepção de três cartazes comemorativos, que serão entregues já impressos, e um de cada vez, aos associados do
SAMPAPÃO, a partir do mês de fevereiro, em intervalos
de aproximadamente 45 dias entre uma remessa e outra. Tais peças foram essencialmente idealizadas para

d e s ta Q u e – B r a s i l P o rt u g a l a g o r a

evidenciar, a um só tempo, as particularidades e as similaridades e convergências culturais entre Brasil e Portugal no que diz respeito aos hábitos de alimentação. Para
reforçar a proposta de integração, os cartazes trazem as
frases “Nesse ano conheça as diferenças que nos unem”
e “Abrace essa ideia”, e, ainda, o logo comemorativo do
Ano de Portugal no Brasil e o Ano do Brasil em Portugal,
bem como os do SAMPAPÃO e do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo.
“Dessa forma, para celebrar o pão nosso de cada
dia, colocamos lado a lado, no cartaz que faz referência
à panificação, uma foto do pão francês, encimada por
uma bandeira do Brasil, e uma do pão português, com
a bandeira de Portugal. A integração entre as imagens é
intensa e reforça, sutilmente, outro traço de união entre
os dois países: para quem não sabe, em Portugal, o nosso
pão francês é conhecido como ‘pão brasileiro’”, explica
Ricardo Jacob de Magalhães Correa, diretor cultural do
SAMPAPÃO, e um dos idealizadores da campanha.

Já o cartaz alusivo à confeitaria, traz a imagem de um
brasileiríssimo brigadeiro, associada à foto Monumento
às Bandeiras – do escultor Victor Brecheret, instalado na
cidade de São Paulo –, ao lado da foto de deliciosos pastéis de nata, formando um conjunto com uma imagem
da não menos famosa Torre de Belém, erguida em Lisboa. Novamente, os ícones presentes na peça foram escolhidos a dedo para revelar expressivos traços de união.
“De um lado, temos o brigadeiro, que tem seu nome
‘herdado’ do Brigadeiro Eduardo Gomes, que concorreu
à Presidência do Brasil em 1946. Durante o período eleitoral, foram vendidos doces para angariar fundos para
apoiar sua campanha, que ficaram conhecidos posteriormente com o nome da patente do candidato, que é
patrono da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi, por duas
vezes, ministro da Aeronáutica. Já os bandeirantes, eternizados na obra de arte de Brecheret são portugueses,
como também a maioria dos panificadores paulistas, incluindo-se nesse cômputo, é claro, também os luso-des-

Cláudio Lira

d e s ta Q u e – B r a s i l P o rt u g a l a g o r a

milhares de
saquinhos com
a logomarca
(detalhe) serão
entregues
aos clientes
pelas padarias
associadas.

pastéis de bacalhau, como são conhecidos em Portugal
–, com uma foto do Galo de Barcelos, um dos símbolos
daquele país.
“Muita gente já viu esse galo, mas nem todo mundo
conhece a lenda que existe por trás dele, e que representa fé, justiça e boa sorte. Ela é muito bonita, e resumidamente narra a intervenção milagrosa de um galo morto
na prova da inocência de um peregrino erradamente
acusado. Condenado à forca por um crime que não co-

SAMPAPÃO

cendentes. De outro, o doce português – que, no Brasil,
é mais conhecido como pastel de Belém – associa-se à
imagem da torre localizada à margem direita do Rio Tejo,
de onde partiram as caravelas que descobriram o Brasil”,
pontua Ricardo.
Finalmente, a peça que faz referência à categoria de
lanches e salgados, traz as imagens de uma coxinha
e de uma indefectível bola de futebol, ao lado de uma
bandeja repleta de apetitosos bolinhos de bacalhau – ou

Particularidades
e similaridades:
cartazes criados
pelo SamPaPão
estão sendo
distribuídos para
os associados.
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metera e perante a incredulidade de seus algozes,
o homem apontou para um galo assado que estava
sobre a mesa e exclamou: ‘É tão certo eu estar inocente, como certo é esse galo cantar quando me
enforcarem.’ E quando o laço já estava em seu pescoço, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou, o
que fez com que o homem fosse imediatamente
solto e mandado embora em paz”, conta o diretor
cultural do SAMPAPÃO.

aO inFiniTO E aLÉM
Como parte da comemoração do Ano de Portugal
no Brasil, o SAMPAPÃO também está dando aos
seus associados a oportunidade de estes participarem ativamente das ações de divulgação por
meio da disponibilização, no site das entidades, da
arte especial contendo a logomarca Brasil Portugal
Agora Portugal Brasil, colocada sobre a frase “Pão
é Energia, Pão é na Padaria”. A logormarca foi concebida pelo designer português Ricardo Mealha e
simboliza o infinito e a relação sem fronteiras, no
espaço e no tempo, por meio das cores do Brasil
e de Portugal em intercâmbio. Dessa forma, cada
associado, poderá fazer a quantidade e o tamanho
necessário e aplicar o logo da panificadora.
“A correlação entre pão e Portugal – o famoso
“PP” – é notória, e é um elo natural que tem tudo a
ver com a comunidade portuguesa de panificadores e seus descendentes de São Paulo. Tanto que o
Consulado de Portugal e a Comunidade Luso-Brasileira apoiaram e deram sua chancela à iniciativa”,
conta Júlio César Dinis, diretor administrativo do
SAMPAPÃO, dizendo, ainda, que a adesão à proposta tem sido muito boa entre os associados.
O primeiro a “comprar” a ideia foi Rui Manoel
Rodrigues Gonçalves, vice-presidente do SAMPAPÃO e, também, proprietário da Panificadora Portugália, da Vila Andrade. Segundo ele, a divulgação
vem chamando bastante a atenção dos clientes da
padaria, que, ao receber os saquinhos com os pães,
perguntam sobre o significado daquela ação e, ao
conhecê-lo, elogiam bastante a simbologia que ela
expressa. “Além de celebrar a união das comunidades brasileira e portuguesa, ao saber que se trata de
uma iniciativa do SAMPAPÃO, enaltecem seu lado
social e o trabalho das entidades em prol do movimento de integração”, registra o panificador.

coneXÃo FiesP

nas contas da fiesp,
o preço justo da
energia injetará r$
24 bilhões ao ano na
economia.

uMa luZ na coMPetitividade
por paulo Skaf*

A MP 579 foi uma conquista da sociedade, capitaneada pela Fiesp.

A

Medida Provisória 579 do Governo Federal, que
estabelece redução média de 20,2% das contas
de energia elétrica dos brasileiros, é uma luz no
buraco negro da competitividade do País, somando-se a
outros avanços recentes como a queda dos juros, a revisão do câmbio, as desonerações tributárias e o pacote
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de obras de logística e transporte em regime de parceria
público-privada. A eletricidade mais barata terá impacto
positivo em toda a economia, contribuindo para a queda
da inflação e redistribuindo renda.
Foi exatamente pela consciência sobre o amplo significado dessa medida que a Federação das Indústrias

coneXÃo FiesP

do Estado de São Paulo (Fiesp) lançou, no ano passado, a campanha “Energia a Preço Justo”. Mobilizamo-nos na mídia, participamos de audiências
públicas sobre o tema, sensibilizamos o Poder Legislativo, dialogamos com o governo e ingressamos
com representação no Tribunal de Contas da União
– TCU, no qual questionamos as razões que mantinham o preço alto.
Os motivos de termos 80% de nossa matriz
energética em hidrelétricas, a forma mais barata
de produzir energia, e a terceira conta de luz mais
cara do mundo eram absolutamente equivocados
e inaceitáveis. Os brasileiros estavam bancando indevidamente, todos os meses, a parcela relativa aos
investimentos feitos na construção das usinas. Isso,
contudo, já havia sido pago há muitos anos. Hoje, as
geradoras vendem o megawatt-hora por R$ 90, mas
segundo os estudos da Fiesp, pelo menos R$ 70 representam amortizações já pagas há muito tempo.
As concessionárias que decidirem manter o preço atual terão de disputar os leilões a partir de 2015;
as que quiserem antecipar para 2013 a redução farão uma espécie de contrato de prestação de serviços. O mais importante é que o barateamento das
contas de luz seja efetivado, e para todos os brasileiros, já no próximo ano. E que, nesse barateamento, se atinja o preço justo.
Por isso é que nós continuaremos acompanhando a medida e o modelo adotado, que tem que ser
realizado com transparência. Mesmo que algumas
empresas queiram manter os preços até 2015, o barateamento será viável, pois o Sistema Eletrobrás
já aderiu, e ele representa 60% da geração e 80% da
transmissão da energia elétrica no País. Outras companhias estão avaliando a medida, e não escondem
seu descontentamento com ela. Contudo, é melhor
desagradar alguns poucos para beneficiar 190 milhões de pessoas. Ainda nas contas da Fiesp, o preço
justo da energia injetará R$ 24 bilhões ao ano na economia, ou R$ 720 bilhões no bolso de todos os brasi-

leiros em 30 anos, prazo médio de uma concessão elétrica.
Por todas essas razões, a MP 579 foi uma conquista da
sociedade, capitaneada pela Fiesp. Em nossa campanha,
colhemos milhares de assinaturas, dando visibilidade a
uma questão que passaria despercebida. Parecia haver um
acordo tácito para se prorrogar novamente as concessões,
à revelia de nossa Constituição, sem redução de preços.
Fizemos a nossa parte, chamando a atenção para algo que
seria muito danoso ao País. A presidenta Dilma Rousseff,
uma profunda conhecedora da matéria, acabou fazendo o
que é certo. Agora, é efetivar os descontos na conta de luz
de todos os brasileiros a partir de janeiro de 2013.
*pauLO SKaF é o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp/Ciesp).

mÁQuinas & eQuiPamentos

Inmetro

a abiePan começa 2013
trabalhando duro para
firmar parceria que pode
resultar na criação do
Selo de Conformidade do
inmetro, com foco na nr12.

eM Prol da transParência
e do atendiMento da lei
A ABIEPAN iniciou o ano de 2013 com força total, em busca do estabelecimento de regras
claras para obtenção de garantias que deem aos panificadores a certeza de estarem comprando produtos certificados pela NR12 e pela Portaria 371.

C

om o objetivo de adequar e regulamentar os
aparelhos eletrodomésticos e similares, importados ou fabricados no Brasil, aos requisitos mínimos de segurança elétrica dos usuários desses equipamentos, foi estabelecida a Portaria Inmetro/MDIC nº
371, de 29/12/2009. Baseada em normas internacionais
da International Eletrotechnical Commission (IEC). A regulamentação ampliou a lista de eletrodomésticos com
certificação compulsória e deixou de fora aqueles que
integram o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE),
porque estes já são analisados dentro do programa de
avaliação da eficiência energética inclusive quanto aos
aspectos de segurança.
Como as principais máquinas de panificação haviam
sido contempladas pela referida Portaria – e por entender que não deveriam ter sido –, a Associação Brasileira
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da Indústria de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios
para Alimentos (ABIEPAN), de maneira proativa, manteve uma série de reuniões com o Inmetro para explicar
ao órgão que tais equipamentos tinham caráter exclusivamente industrial. Depois de uma longa batalha, que
durou mais de um ano e meio, tal convencimento logrou
êxito, ficando sob a obrigatoriedade de atender à Portaria 371 apenas as batedeiras de menos de 18 litros e
as amassadeiras com capacidade de menos de 40kg de
massa. A decisão gerou a publicação da Portaria Complementar (Excludente) nº 328/11, de 09/08/2011. Vale
lembrar que, apesar de ter força de lei, a Portaria 371 não
garante para os equipamentos a certificação NR12, uma
vez que seus escopos são bastante diferentes.
Assim, além de atentar para essa diferença, os panificadores que quiserem adquirir máquinas de panifica-

mÁQuinas & eQuiPamentos

ção e ficar dentro da forma da lei, devem, a partir de
agora, cobrar do fabricante a garantia específica de
atendimento à NR12. Isso pode ser feito pelo próprio
fabricante, por meio de seu Departamento de Engenharia: “O fabricante deve fazer um laudo técnico da
máquina assinado pelo o engenheiro responsável
da empresa, com o recolhimento de uma Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART). Essa é a garantia
de que, se houver alguma dúvida ou problema com
o órgão fiscalizador, a corresponsabilidade cível recairá também sobre o fabricante, e a técnica sobre o
engenheiro responsável pelo recolhimento da ART”,
explica Armando Taddei Junior, secretário executivo
da ABIEPAN.
Armando também informa que as empresas fabricantes de equipamentos para panificação também caminham por outra via para dar essa garantia aos panificadores. Isso se dá pela contratação
dos serviços do Instituto Nacional de Prevenção de
Acidentes em Máquinas e Equipamentos (INPAME)
que alguns deles já vêm fazendo, para realização de
análises das máquinas. “Caso seja detectada alguma
desconformidade, o INPAME informa ao fabricante
para que ela seja corrigida. Estando tudo de acordo
com a lei, o INPAME fornece o laudo de conformidade do equipamento à NR12. Vale lembrar que esta
ainda é uma medida oficiosa, mas que vem sendo
bem aceita pela fiscalização”, destaca o executivo.

SELO dE COnFOrMidadE dO inMETrO
A ABIEPAN vem trabalhando incansavelmente para
criar normas técnicas adequadas tanto à NR12
quanto à Portaria 371. E o faz com o objetivo de, num
futuro próximo, em parceria com o Inmetro, criar
um Programa de Avaliação de Conformidade para
Máquinas de Panificação. A proposta é que a Inmetro passe a utilizar as normas técnicas criadas no escopo desse programa para criar uma documentação
técnica que se enquadre o fabricante e seus produtos num Regulamento de Avaliação de Conformidade, que seja amplamente aceito pela fiscalização.
Essa iniciativa que exigirá o cumprimento de
diversas etapas, como a contratação, por parte do
fabricante, de um Organismo de Certificação de

Produtos (OCP), que vai ensaiar os equipamentos e analisar
o sistema de padronização de fabricação. Se tudo estiver OK,
o fabricante recebe o Selo de Conformidade do Inmetro, que
dará a certeza definitiva ao panificador de que aquela máquina que ele está comprando estará adequada à NR12.
“Trata-se, obviamente, de um processo que demandará um
prazo relativamente longo para se materializar – algo em torno
de três anos, a partir da primeira reunião que já temos marcada com a ABNT para estudar as normas”, diz Armando, informando, ainda, que as primeiras máquinas a serem avaliadas
serão as batedeiras, as amassadeiras, os cilindros e as modeladoras. “Depois, numa segunda etapa, partiremos para a análise
das fatiadoras, das laminadoras e dos moinhos de farinha de
rosca, equipamentos de completam o Anexo VI da NR 12”, finaliza o secretário executivo da ABIEPAN, não sem antes deixar
de registrar que os fabricantes estão dando o maior apoio à
entidade para que essas normas sejam estabelecidas.

Jurídico cível

por Julio Cezar nabas ribeiro*

StockFree

novas regras
Para as
obrigações
acessórias

entre outros pontos, a lei nº 12.766 que reduziu e escalonou as
multas por descumprimento da entrega das obrigações tributárias da
receita federal.

Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, a redução chega a 70% (setenta por
cento) do valor em alguns casos.

A

s empresas de todo o Brasil ganharam um presente no final de dezembro e que irá refletir no
caixa de todas elas durante esse ano de 2013,
pois no dia 28 de dezembro de 2012 a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.766 que, entre outros
pontos, reduziu e escalonou as multas por descumprimento da entrega das obrigações tributárias da Receita
Federal, as chamadas obrigações acessórias.
Antes da entrada em vigor da referida lei, no caso
de atraso ou mesmo a falta da entrega dessas obrigações acessórias – tais como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), do Sped
Contábil, exigidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil –, as multas tinham o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por mês/calendário.
Agora, com a referida lei os valores variam de R$
100,00 (cem reais) a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), sendo que as empresas optantes pelo Simples
Nacional, a redução chega a 70% (setenta por cento) do
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valor em alguns casos.
Desse modo, por apresentação extemporânea da
obrigação acessória tributária federal, será aplicada uma
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês/calendário às pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham apurado o imposto de renda no regime do lucro
presumido.
Já para o empreendedor que, também na última declaração, tenha apurado o imposto de renda no regime
do lucro real ou optado pelo autoarbitramento, a multa
será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Caso o empresário apresente a declaração com informações inexatas, incompletas ou omitidas, a multa será
de 0,2%, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada.
*JuLiO CEZar nabaS ribEirO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do Sindipan/Aipan-SP.

internacional
JOurnaLiSM award hOnOrS ThE wOrK OF ThE prESS
On December 11th, we presented the winners of the sixth edition of the
SAMPAPÃO Journalism Award at a ceremony held in the auditorium of the
entities, with the presence of a large number of members, directors and
journalists. In his brief opening statement, the President Antero José Pereira
praised the steady partnership between the Union and the Association
with the organs of the Press: “And this award is just a simple return to
the affection with which the media treat us all year long , always making a
disclosure of important work in our sector of the bakery”, he pointed out. In
total, nine journalists were awarded in the categories “Print Media”, “Radio”
and “Electronic Media/Internet”. First place winners in each of them received
a plane ticket round trip to Paris, plus 1,500 euros for hosting fees and
personal expenses. Second place winners, an airline ticket round trip to
Lisbon, another 1,000 euros. And the third place winners, an iPad.
prEMiO dE pEriOdiSMO rindE hOMEnaJE a La LabOr dE La
prEnSa
El 11 de diciembre, se presentaron los ganadores de la sexta edición
del Premio de Periodismo de SAMPAPÃO en un acto celebrado en el
salón de actos de las entidades, con la presencia de un gran número de
miembros, directores y periodistas. En su breve declaración de apertura,
el Presidente Antero José Pereira elogió la asociación constante entre la
Unión y la Asociación de los órganos de la prensa: «Y este premio es sólo
un simple retorno al cariño con el que los medios de comunicación nos
tratan todo el año, siempre haciendo una importante labor de divulgación en
nuestro sector de la panadería «, señaló. En total, nueve periodistas fueron
galardonados en las categorias “Medios Impresos”, “Radio” y “Medios
Electrónicos/Internet”. Los ganadores del primer lugar en cada uno de
ellos recibió un billete de avión de ida y vuelta a París, además de 1.500
euros para gastos de alojamiento y gastos personales. Los ganadores del
segundo lugar, un billete de avión de ida y vuelta a Lisboa, otros 1.000
euros. Y los ganadores del tercer lugar, un iPad.
SaMpapÃO wiLL aTTEnd ThE 18Th SiSab in pOrTuGaL
SAMPAPÃO organized a group of bakers and directors in entourage that
will attend the 18th International Exhibition of Industry Food & Beverages
(Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB), the largest
business platform for the export sector food and beverage Portugal, to be
held at the Atlantic Pavilion , in Lisbon, between February 25th and 27th.
Like its last edition in 2012, SISAB will entail the meeting of Portuguese
producers of some 400 companies to an audience of over 1,200 importers
of almost a hundred countries. SISAB is an initiative that marks well the
value of entrepreneurship in Portugal. It is basically a large output port
for Portuguese companies seeking to export. In the difficult context of a
mature European market and absolutely exhausted, export arises only as
a hypothesis for that encourage business growth. Thus, Portugal SISAB
effectively promotes business meetings, product presentation face to face
between Portuguese entrepreneurs and their future partners, who come to
Portugal specifically to perform these contacts.
SaMpapÃO aSiSTirá a 18º SiSab En pOrTuGaL
SAMPAPÃO organizó un grupo de panaderos y directores en comitiva que
estará presente en la 18ª Exposición Internacional de Sector Alimentación y
bebidas (Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB), la mayor
plataforma de negocios para el sector de las exportaciones de alimentos y
bebidas Portugal, que se celebrará en el Pabellón Atlántico, en Lisboa, del
25 al 27 de febrero. Al igual que su última edición en 2012, SISAB supondrá
la reunión de los productores portugueses de unas 400 empresas con una
audiencia de más de 1.200 importadores de casi un centenar de países.
SISAB es una iniciativa que marca bien el valor de la iniciativa empresarial
en Portugal. Se trata básicamente de un gran puerto de salida para las
empresas portuguesas que desean exportar. En el difícil contexto de un
mercado europeo maduro y absolutamente agotado, la exportación sólo se
plantea como hipótesis que para fomentar el crecimiento empresarial. Así,
Portugal SISAB ayuda efectiva para reuniones de negocios, cara a cara la
presentación del producto entre los empresarios portugueses y sus futuros
socios, que vienen a Portugal específicamente para realizar estos contactos.

Grain harVEST 2012/2013 SETS rECOrd, buT whEaT FaLLS
The National Supply Company (Companhia Nacional de Abastecimento –
Conab) has released the results of the fifth survey of grain harvest 2012/2013
in Brazil. The study points to a record production of 185 million tonnes, 11.3%
higher than that recorded in the previous harvest. The planted area was
estimated at 52.98 million hectares, 2.10 million hectares (4.1%) above the
previous crop acreage. They embraced the cultures of second and third crops
(cotton, peanuts, corn and beans), sunflower, sorghum and winter crops
(oats, canola, rye, barley and triticale). The study was conducted by about 60
Conab technicians, with support from the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). The survey
points that Conab acreage of wheat crop in 2012/13 shows a reduction
of 12.5% over the previous year, totaling 1895.4 hectares. Production is
expected to fall 25.7% to 4300.4 tonnes, against 5788.6 in the previous year.
COSECha dE GranOS 2012/2013 baTE rÉCOrd, pErO TriGO CaE
La Compañía Nacional de Abastecimiento (Companhia Nacional de
Abastecimento – Conab) dio a conocer los resultados de la quinta
investigación de cosecha de granos 2012/2013 en Brasil. El estudio apunta
a una producción récord de 185 millones de toneladas, un 11,3% superior
a la registrada en la cosecha anterior. La superficie sembrada se estima en
52,98 millones de hectáreas, 2,10 millones de hectáreas (4,1%) por encima
de la superficie de cultivo anterior. Se abrazaron las culturas de los cultivos
de segunda y tercera (algodón, maní, maíz y frijoles), girasol, sorgo y cultivos
de invierno (avena, canola, centeno, cebada y triticale). El estudio fue llevado
a cabo por unos 60 técnicos de Conab, con el apoyo del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE). La investigación apunta que la superficie de Conab cosecha de trigo
en 2012/13 muestra una reducción del 12,5% respecto al año anterior,
alcanzando los 1.895,4 hectáreas. La producción se espera que caiga un
25,7% a 4.300,4 toneladas, frente a 5.788,6 en el año anterior.
braZiL apprOVES EXEMpTiOn raTE FOr whEaT FrOM OuTSidE
MErCOSur
The Brazilian government approved the exemption of import tariff for a
volume of 1 million tonnes of wheat from outside Mercosur, after a crop
failure in the region that generated the high commodity prices and squeezed
margins in the industry. The exemption on the Common External Tariff
(Tarifa Externa Comum – TEC) of 10% for this quota will be valid for the
period from April to July, according to decision of the Board of External
Trade (Câmara de Comércio Exterior – Camex). Adverse weather damaged
the crop and quality of wheat from neighboring Argentina, traditionally the
main supplier of the product to the Brazilian mills. The Argentine crop fell
by 4.5 million tonnes in the current season, to 11 million tons, according
to the Department of Agriculture (USDA). This at a time when Brazil will
have its largest import wheat in over five seasons, at least, estimated at
7 million tonnes by the Brazilian government. Brazilian consumption is
estimated at 10.4 million tons a year, according to the Companhia Nacional
de Abastecimento (National Supply Company – Conab).
braSiL apruEba TaSa dE EXEnCión para EL TriGO dESdE
FuEra dEL MErCOSur
El gobierno brasileño aprobó la exención de aranceles para la importación de
un volumen de 1 millón de toneladas de trigo de fuera del Mercosur, después
de una mala cosecha en la región que generó los precios de los productos
básicos y reducido los márgenes de la industria. La exención de el Arancel
Externo Común (Tarifa Externa Comum - TEC) del 10% para este contingente
será válido para el período de abril a julio, según la decisión de la Câmara de
Comércio Exterior (Consejo de Comercio Exterior – Camex). El mal tiempo
dañó la cosecha y la calidad de trigo desde Argentina, tradicionalmente el
principal proveedor del producto a los molinos brasileños. La cosecha de
Argentina se redujo en 4,5 millones de toneladas en la temporada actual, a 11
millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura (USDA). Esto en
un momento en que Brasil tendrá su mayor importación de trigo en más de
cinco temporadas, por lo menos, que se estima en 7 millones de toneladas
por el gobierno brasileño El consumo brasileño se estima en 10,4 millones de
toneladas al año, de acuerdo con la Companhia Nacional de Abastecimento
(Compañía Nacional de Abastecimiento – Conab).
Fev/Mar 2013
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serviÇos

StockFree

Multa do artigo 477 da clt
Pela falta de hoMologaçÃo

o simples depósito das verbas rescisórias no prazo legal, sem
a respectiva homologação, não afasta a penalidade prevista
no artigo 477 da Clt.
O SINDIPAN-SP informa seus associados que o simples depósito
das verbas rescisórias no prazo legal, sem a respectiva homologação,
também no prazo legal (nos contratos que contem com mais de um
ano), não afasta a penalidade prevista no artigo 477 da CLT. A multa de
1 (um) salário prevista no artigo 477 da CLT também incide no caso de
falta de homologação do contrato de trabalho e não só pelo atraso no
pagamento das verbas rescisórias.
Portanto é devida a homologação da rescisão do contrato de trabalho em qualquer hipótese (despedida sem justa causa, com justa causa
ou pedido de demissão), tomando-se as seguintes precauções:

 Enviar telegrama ao empregado informando dia, hora e local da homologação.

 Em caso de não comparecimento do empregado ou de recusa por
parte do sindicato profissional assistente em realizar a homologação
por qualquer motivo, enviar imediatamente telegrama ao sindicato
homologador informando que compareceu no dia, hora e local, informando ausência do empregado ou a recusa da entidade sindical
em homologar, bem como de fornecer qualquer comprovante de
comparecimento, informando que o presente telegrama corresponde ao comprovante de comparecimento.
OBS.: O telegrama deve ser remetido, com cópia da mensagem
enviada e comprovante de recebimento, dentro do prazo legal do referido artigo.

beM-vindos novos associados do saMPaPÃo!
paniFiCadOra pÃO E VinhO LTda.
EMpóriO JuVEnTuS pÃES E FriOS LTda.
padaria Linda FLOr LTda. – Epp
padaria uFV LTda. – Epp
pÃO dE Ló - pÃES E dOCES LTda.
paniFiCadOra parQuE CECap LTda.
paniFiCadOra ESTrELa Guia LTda.
ESTaLaGEM dOS pÃES ii LTda.
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aV. rOLand GarrOS, 1.091
r. CarLOS VEnTurE, 30
r. padrE MaChadO, 504 - anEXO 508
aV. MarEChaL TiTO, 1.939
aV. GEnEraL aTaLibaL LEOnEL, 3.635
aL. daS ViTóriaS rÉGiaS, 74
aV. iTinGuÇu, 1.903
aV dEpuTadO EMiLiO CarLOS, 380

Março
Especial de Páscoa
responsável Técnico (teórico)
Básico de Confeitaria
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Massa Folhada
atendimento ao Cliente (teórico)
Pães rústicos
aBril
informática Básica (teórico)
rotulagem Nutricional (teórico)
Petit Four avançado
Pães de Fibras / Funcionais
Básico de Panificação
Tábuas de Frios
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Maio
rotulagem Nutricional (teórico)
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Tendências em Confeitaria
atendimento ao Cliente (teórico)
Decoração bolos (com bicos)
Pães rústicos
responsável Técnico (teórico)
juNHo
Tábuas de Frios
Básico de Confeitaria
Pães de Fibras / Funcionais
informática Básica (teórico)
Petit four avançado
rotulagem Nutricional (teórico)
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)

9h às 12h
9h às 12h
14h30 às 18h
9h às 12h
8h30 às 12h30
15h às 18h
9h às 12h

04/03 a 08/03
04/03 a 08/03
11/03 a 24/04
13/03 a 14/03
18/03 a 22/03
18/03 a 01/04
25/03 a 01/04

9h às 12h
15h às 18h
9h às 12h
9h às 12h
14h30 às 18h
9h às 12h
9h às 12h

01/04 a 05/04
04/04
08/04 a 12/04
15/04 a 19/04
22/04 a 07/06
23/04
24/04 a 25/04

15h às 18h
15h às 18h
9h às 12h
9h às 12h
15h às 18h
9h às 12h
15h às 18h

06/05
08/05 a 09/05
13/05 a 17/05
20/05 a 03/06
20/05 a 24/05
27/05 a 03/06
27/05 a 03/06

15h às 18h
14h30 às 18h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
15h às 18h
15h às 18h

10/06
03/06 a 17/07
03/06 a 07/06
04/06 a 11/06
10/06 a 14/06
27/06
28/06 a 29/06

idPc – agenda de cursos 2013
Março
responsável Técnico (teórico)
Produtos Páscoa (especial de Páscoa)
Básico de Confeitaria
Decoração de bolos (bicos)
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Massa Folhada
atendimento ao Cliente
Pães rústicos
aBril
informática Básica (teórico)
Pães orgânicos
rotulagem Nutricional (teórico)
atendimento ao Cliente
Petit Four avançado
Pães de Fibras / Funcionais
Produtos Dias das mães (especial dia das mães)
Básico de Panificação
Tábuas de Frios
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Maio
rotulagem Nutricional (teórico)
Congelamento de pães (pães congelados)
avançado de Confeitaria
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)
Tendências em Confeitaria
atendimento ao Cliente
Decoração bolos de casamento
Pães rústicos
Básico de Confeitaria
responsável Técnico (teórico)
juNHo
Tábuas de Frios
Pães de Fibras / Funcionais
atendimento ao cliente
informática Básica (teórico)
avançado de panificação
Decoração bolos (bico)
rotulagem Nutricional (teórico)
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico)

9h às 12h
15 às 18h
14h30 às 18h
9 às 12h
15h às 18h
8h30 às 12h30
9 às 12h
9h às 12h

04/03 a 08/03
04 a 08/03
11/03 a 24/04
11 a 15/03
11 e 12/03
18/03 a 22/03
18/03 a 01/04
25/03 a 01/04

9h às 12h
9h às 12h
15h às 18h
9 às 12h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
14h30 às 18h
9h às 12h
9h às 12h

01/04 a 05/04
01/04 a 05/04
04/04
08/04 a 19/04
08/04 a 12/04
15/04 a 19/04
22 a 26/04
22/04 a 06/06
23/04
24/04 a 25/04

15h às 18h
9h às 12h
14h30 às 18h
15h às 18h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
14h30 às 18h
15h às 18h

06/05
06/05 a 10/05
06/05 a 17/05
08/05 a 09/05
13/05 a 17/05
20/05 a 03/06
20/05 a 24/05
27/05 a 03/06
27/05 a 11/07
27/05 a 03/06

15h às 18h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
8h30 às 12h
9 às 12h
15h às 18h
15h às 18h

10/06
03/06 a 07/06
03/06 a 14/06
04/06 a 11/06
10/06 a 21/06
24/06 a 28/06
27/06
28/06 a 29/06

oBS.: As datas e horários poderão sofrer alterações.
Mais informações e inscrições: Secretaria do IDPC – Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: cursos@fundipan.org.br – Site: www.fundipan.org.br
As turmas poderão ser canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos.
Para não perder a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva.
Obedecemos a ordem de ligação dos interessados.

DM9
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