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Jantar do PanifiCador
mais uma vez, a emoção 
fala alto na grande festa 
do Juventus

Gourmet
dia das Crianças: 
turbine o menu 
da sua padaria!

ProteGer é PreCiSo
CnJ prepara ações em 
defesa da criança e do 
adolescente

fiPan 2013
recorde de negócios iniciados e 
mais de 60 mil visitantes
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Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

e d i t o r i a l

maior transparência nas negocia-
ções trabalhistas, maior flexibilida-
de nos processos de adaptação das 
padarias às exigências das normas 
técnicas, como é o caso da NR-12, 
e, ainda, maior segurança contra a 
escalada da violência e a ação de 
marginais, uma das grandes preocu-
pações dos panificadores não só nas 
grandes, como também nas médias 
e pequenas cidades.

E, como dissemos aí atrás, o 
SAMPAPÃO rema a favor da maré 
ainda na promoção de eventos de 
peso não só para o engrandecimen-
to do nome da panificação brasilei-
ra, como também de seus negócios. 
Por isso é que o sucesso consolidado 
da FIPAN 2013 já abre e reitera pers-
pectivas ainda mais positivas para a 
realização da FIPAN SUL, feira que 
acontecerá nos dia 30, 31 de outu-
bro e 1º de novembro, no Centro de 
Eventos FIERGS, em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. Nosso feeling 
antecipado é de conquista de mais 
uma vitória, não só pela expressi-
va representatividade da cadeia de 
panificação daquela região, como 
também pelo excelente quilate das 
entidades, parceiros e expositores 
que nos acompanharão em mais 
esta empreitada.

Um grande abraço para você!

or mais anunciado que fosse, 
o sucesso da FIPAN 2013, feira 
realizada no final do mês de 

julho, não deixou de surpreender. 
Como todo mundo sabe, este não 
tem sido um ano particularmente 
fácil para a nossa economia. Porém, 
mais uma vez, a superação, por lar-
ga margem, das metas iniciais que 
havíamos cautelosamente projeta-
do para esse grande evento interna-
cional corroboram a força da pani-
ficação brasileira. E, em especial, a 
força e a pujança da paulistana.

Foram quatro dias de “casa cheia”, 
nos quais os visitantes dos quatro 
cantos do País e de diversas partes do 
mundo puderam tomar contato com 
uma série gigantesca de novidades 
e lançamentos idealizados para tur-
binar os negócios do setor, contem-
plando toda a cadeia da panificação 
com incrementos de produtividade, 
tecnologia, qualidade e aperfeiçoa-
mento do modelo de gestão, bem 
como trazendo dividendos extrema-
mente positivos para os consumi-
dores que, diariamente, visitam e se 
abastecem de produtos e serviços em 
nossos estabelecimentos.

Nem mesmo a realização simul-
tânea de um evento importantíssi-
mo e de projeção mundial – a Jorna-
da Mundial da Juventude – eclipsou 
a presença da FIPAN na mídia, rea-
lizada por meio de uma expressiva 
e precisa cobertura dos veículos de 
Imprensa. No âmbito da geração 
de conteúdo para a mídia impres-
sa e eletrônica, aliás, nossa feira 
“competiu” por espaço nos jornais, 
revista, rádios, TVs e internet com 

outros eventos singularmente rele-
vantes, que foram as manifestações 
populares iniciadas em junho, e que 
inauguraram um novo marco na 
história política de nosso País.

Sim, definitivamente, a socieda-
de brasileira se tornou intolerante 
à incompetência duradoura e in-
veste na busca de novos mecanis-
mos para detectar e corrigir erros. 
Ela está viva e atenta. E ficou claro 
e cristalino que o País não vai su-
portar mais a inflação, a corrupção 
e os desmandos de gente que ape-
nas quer se locupletar com o erário 
público, comprometendo o nosso 
desenvolvimento como Nação, tan-
to internamente, quanto na esfera 
internacional. Excetuando as dis-
torções geradas por oportunistas e 
baderneiros, tais atos públicos são 
legítimos e expressam as aspira-
ções de um povo que quer evoluir e 
se desenvolver nos âmbitos social, 
econômico e político, ciente de que, 
para isso, terá que abandonar velhas 
fórmulas engessantes e ineficientes.

As reivindicações da panificação 
brasileira navegam pelas mesmas 
rotas. Estamos remando a favor da 
maré, tanto na busca de soluções na 
esfera macro – como aquelas que se 
projetam sob a forma de pleitos que 
redundem na conquista de maior 
competitividade empresarial, como 
o estabelecimento de políticas tri-
butárias mais justas, por exemplo –, 
quanto na do dia a dia, traduzidas 
essencialmente em melhores condi-
ções para se trabalhar. E aqui, natu-
ralmente, se incluem questões bas-
tante pontuais e conhecidas, como 

O que o sucesso da FIPAN tem a ver com a busca da sociedade por novos mecanismos 
para detectar e corrigir erros? Bem, para começar, a vontade de evoluir e de seguir sempre 
em frente.

Remando a favoR da maRé

P
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

atendimento: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 12 h.

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

 ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

Luis Carlos de Souza
diretor de Patrimônio: 
José Pinho dos Santos
diretor de marketinG: 

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 
André dos Santos Teixeira

diretor finanCeiro: 
Manoel de Oliveira Martins

diretor finanC. adJ: 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretor SoCial: 
João Lucas Dias Gonçalves

diretor téCniCo: 
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

diretor de Patrimônio: 
Manuel Rodrigues Gato
diretor de marketinG: 
Wagner Vale Ferreira

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa

diretor nomeado
Eduardo José Manuel Machado

ConSelho fiSCal
Fernando Gonçalves Perregil

Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Pedro Paulo Sobrinho

Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2009-2013

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

diretor exeCutiVo: 
Paulo Roberto O. Sciamarelli

teSoureiro: 
Carlos Gonçalves Teixeira

SeCretário: 
Eduardo Gonçalves Martins
ConSelho adminiStratiVo  

membroS natoS

Alfredo Carreira dos Santos
Alfredo Martins (in memoriam)

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

ConSelho adminitratiVo  

membroS eleitoS

Antero José Pereira
Armênio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
José Augusto Caseiro

Júlio César Dinis
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

ConSelho ConSultiVo 
membroS efetiVoS

Alexandre Pereira Silva
Christian Mattar Saigh

Fernando Vasco Leça do Nascimento
Luiz Martins

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Marcos Antônio Gonçalves Salomão

Ronaldo Amâncio Góz

ConSelho ConSultiVo 
membroS SuPlenteS

Antônio Pinto Ferreira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Jaime Antônio Dias Simão

João Diogo
João Lucas Dias Gonçalves
Luiz Ivanildo Tenório Farias

Oswaldo Rodrigues de Abreu

ConSelho fiSCal – efetiVoS
André dos Santos Teixeira

Jair Marchini
Manuel de Oliveira Martins

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antônio Rodrigues Ferreira

José Borges Pereira
Manuel Rodrigues Gato

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2009 – 2012

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manoel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Rubens Casselhas

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antônio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

Dialino dos Santos Rosário
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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P a i n e l  d e  n o t í c i a s

No dia 10 de junho, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, e vários diretores das en-
tidades estiveram presentes à comemoração do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portu-
guesas realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado estadual Fernando Capez 
presidiu a sessão solene, e falou da importância do povo português para a formação da raça bra-
sileira, de Camões como o grande escritor e poeta, que consolidou o nosso idioma, e lembrou que 
a solenidade foi aprovada por unanimidade pela Casa, o que mostra sua importância e o apreço 
que todos os deputados têm pelos portugueses. O evento foi prestigiado por diversos represen-
tantes das associações luso-brasileiras de São Paulo e do empresariado luso-brasileiro, além de 
autoridades como o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o cônsul geral de Portugal, Paulo Lopes 
Lourenço e o presidente da Comunidade Luso Brasileira de São Paulo, Antonio de Almeida e Silva.

dia de PoRtugal é comemoRado na assembleia legislativa

StockFree

a solenidade foi aprovada por 
unanimidade pela Casa, o que 
mostra o apreço que os deputados 
têm pelos portugueses.

Dando continuidade à discussão de temas de interesse do Pani-
ficador, o SAMPAPÃO, em parceria com a Fiesp, promoveu mais 
duas importantes palestras no auditório de sua sede. A primeira, 
a cargo do engenheiro Giorgio Chiesa, foi realizada no dia 25 de 
junho, e teve como tema “Produção sem Perdas – Foco nas Pa-
darias”. No encontro, o especialista apresentou de forma objetiva 
soluções de como os panificadores podem aproveitar ao máximo 
a capacidade de trabalho dos equipamentos e de sua infra-es-
trutura com o número reduzido de perdas e de custos, por meio 
de conceitos e técnicas de produção a partir do lean manufactu-

ciclo de PalestRas do samPaPÃo PRomove mais dois encontRos
ring, visando à melhoria contínua da qualidade de seus produtos 
e serviços. Já no dia 2 de julho, o SAMPAPÃO, em parceria com 
a ABIEPAN, promoveu a realização da palestra intitulada “NR-12 
– Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, a cargo 
do engenheiro e auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Empre-
go, Ricardo Silveira da Rosa. Na ocasião, o especialista, que é 
também integrante do grupo que redigiu a norma, esclareceu dú-
vidas que ainda pairam sobre ela, sua aplicação, deveres e obri-
gações de fabricantes e usuários de máquinas e equipamentos 
para panificação sob a óptica oficial.

em sua palestra, 
Giorgio Chiesa abordou 
a utilização do lean 
manufacturing para 
prevenção de perdas e 
redução de custos na 
produção.

ricardo rosa, do 
ministério do trabalho, 
esclareceu dúvidas que 
ainda persistem entre 
os panificadores sobre 
a aplicação da nr-12.

TV
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O ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme Afif Domingos, apre-
sentou no dia 8 de junho, as principais propos-
tas da sua Pasta para líderes sindicais em São 
Paulo. O encontro realizado na capital teve como 
objetivo traçar estratégias para as necessidades 
das micro e pequenas empresas (MPEs) e esta-
bilidade dos empregos no setor. “Desoneração é 
uma questão de lógica”, afirmou Afif, manifestan-
do a urgência e a prioridade de desburocratizar 
ainda mais o Simples Nacional. “Estamos reali-
zando uma convergência de ações. Com o Minis-
tério, a presidenta Dilma entendeu a importância 
de darmos um foco diferenciado para o setor”, disse o ministro. 
Segundo ele, a ideia é criar uma agenda a partir de várias mãos 
e com base na realidade, para modernizar e desburocratizar as 
relações do trabalho. Entre as propostas estão a retirada do 

guilheRme afif domingos PRoPõe desoneRaçÃo das mPes
ônus para as MPEs na contratação de tra-
balhadores, por meio do Simples Trabalhista; 
a instituição do CNPJ como único registro; a 
proibição da substituição tributária em cima 
das MPEs; e a criação do Simples Internacio-
nal para as pequenas empresas disputarem 
no mercado externo. Antero José Pereira, 
presidente do SAMPAPÃO, esteve presente 
ao encontro e classificou como bastante po-
sitivas as ideias apresentadas por Afif. Tanto 
que, em reunião com o governador do estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin, realizada no 
dia 18 de julho, no Palácio dos Bandeirantes, 

além de tratar de assuntos relacionados à prorrogação do SPED 
Fiscal para os panificadores, Antero José Pereira levou informa-
ção sobre tais iniciativas ao líder do Executivo paulista, obtendo 
dele uma reação favorável.

Guiherme afif domingos: 
desoneração de micro e pequenas 
empresas é uma questão de lógica.

Secretaria da Micro e Pequena Em
presa
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Vice-presidente Regional Centro Oeste – Paulo Sérgio Dias Lopes (DF) 
Vice-presidente – Alexandre Pereira Silva (CE) 
Vice-presidente – Amaro Sales de Araújo (RN) 
Vice-presidente – ArildoBennech Oliveira (RS) 
Vice-presidente – Edson Gonçalves de Sales (MG) 
Vice-presidente – Flávio Sérgio Andrade Bertollo (ES) 
Vice-presidente – José Cosme da Silva (PE) 
Vice-presidente – Márcio José Rodrigues (MG) 
Vice-presidente – Olney Botelho (RJ) 
Vice-presidente – Tarcísio José Moreira (MG) 
 
DIRETORES ADMINISTRATIVOS 
1ª Diretor Administrativo – Antônio Carlos Henriques (SP) 
2º Diretor Administrativo – José Joffre Nascimento (DF) 
3º Diretor Administrativo – Luiz Carlos Azevedo Almeida (ES)
 
DIRETORES FINANCEIROS 
1º Diretor Financeiro – Luiz Carlos Caio Xavier Carneiro (MG) 
2º Diretor Financeiro – Paulo Alfonso Menegueli (ES) 
3º Diretor Financeiro – Antônio Martins Rezende (MG)

P a i n e l  d e  n o t í c i a s

abiP elege e emPossa sua nova diRetoRia PaRa a gestÃo 2013-2017
Entre os dias 25 e 27 de junho, foi realizada no auditório do Tro-
pical Hotel de Manaus, no Amazonas, a 63ª Convenção Nacional 
da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 
– ABIP. Os trabalhos iniciaram com a Assembléia Geral no dia 25, 
durante a qual foi eleito o novo presidente da ABIP, o empresário 
José Batista de Oliveira, de Minas Gerais, um profissional com larga 
tradição no meio, e que respondia pela vice-presidência da ABIP na 
gestão anterior. Presentes ao evento, o presidente do SAMPAPÃO, 
Antero José Pereira, e o vice-presidente do Sindipan-SP, Carlos Elias 
Gonçalves Perregil, foram, respectivamente, eleitos como primeiro  
vice-presidente e como vice-presidente Regional Sudeste  para a 
gestão 2013-2017 da entidade nacional. O encontro foi marcado 
pela realização da Reunião Nacional da Diretoria da ABIP, pela Con-
venção Regional e a abertura da 1º Feira Amazonense de Panifica-
ção, bem como pelas palestras do presidente da ABIP, Alexandre 
Pereira, ministrou uma palestra sobre a evolução da panificação bra-
sileira, e do vice-presidente do ITPC e gestor de resultado da região 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do PROPAN, Emerson Amaral, so-
bre a implantação de um modelo inovador de padaria
Posse – Com a participação de diversos diretores de entidades es-
taduais de entidades representativas da panificação – entre elas, é 
claro, também do SAMPAPÃO –, foi realizada, no dia 6 de agosto, em 
solenidade realizada na sede da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), em Brasília, a cerimônia de posse da nova Diretoria da ABIP 
para a gestão 2013-2017. Nesse período, o novo grupo de diretores 
terá por objetivo prosseguir no processo de renovação e consolida-
ção do setor; promover o fortalecimento das padarias, especialmente 
daquelas que ainda não atingiram o ponto de equilíbrio; apoiar inicia-
tivas que resultem na desoneração do pão; organizar cursos e ativi-
dades voltados ao aprimoramento da gestão e conferir visibilidade e 
relevância institucional ainda maior da entidade. Confira no quadro 
abaixo/ao lado a composição da nova Diretoria da ABIP:

PRESIDENTE: José Batista de Oliveira (MG)
1º vice-presidente – Antero José Pereira (SP) 
2º vice-presidente – Elias Gomes Pedrosa Neto (PA) 
Vice-presidente Regional Nordeste – Alfredo Raimundo Correia Dacal (AL) 
Vice-presidente Regional Norte – Carlos Alberto Marques de Azevedo (AM) 
Vice-presidente Regional Sudeste – Carlos Elias Gonçalves Perregil (SP) 
Vice-presidente Regional Sul – Nestor Silvio Winzewski (SC) 

No dia 16 de outubro, em ações coordenadas pela União Internacional de Panificação e 
Confeitaria (UIBC), o planeta inteiro vai comemorar o Dia Mundial do Pão e o Dia Mundial da 
Alimentação. Em São Paulo, para repetir o sucesso do ano passado, a grande festa será 
realizada mais uma vez no vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(MASP), localizado na mais paulista das avenidas. Das 8h00 às 13h00 será feita a já tradi-
cional distribuição gratuita de 30 mil pãezinhos franceses, acondicionados em saquinhos 
descartáveis de papel reciclável. O evento, organizado pelo SAMPAPÃO, contará com o 
patrocínio da Ticket e da Danone, que também distribuirá à população 30 mil unidades do 
leite fermentado Actimel.

masP sediaRá a comemoRaçÃo do dia mundial do PÃo em samPa
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Comemoração: no dia 16 de outubro, mais de 60 mil 
pãezinhos franceses serão distribuídos no maSP.

a cerimônia de posse da nova diretoria 
da abiP, em brasília, foi prestigiada por 
representantes de todas as entidades 
brasileiras de panificação. no detalhe, 
alexandre Pereira (esq.) passa o cargo 
para José batista de oliveira.

ABIP
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Sempre “estacionada” em unidades do makro, a escola 
móvel do SamPaPão continua levando educação e 
profissionalização à periferia de São Paulo.

escola móvel divulga seu calendáRio até o final do ano
As atividades da Escola Móvel do SAMPAPÃO continuam a todo o vapor, 
levando, por meio de sua programação itinerante, cursos e treinamentos 
para os bairros da periferia da capital paulista, sempre com o apoio do 
Makro Atacadista. Desde o dia 12 de agosto ela está instalada no Makro 
Aricanduva, onde fica até o dia 30 do mesmo mês. “Estamos muito fe-
lizes com a receptividade e o retorno que as comunidades locais estão 
dando ao projeto da Escola Móvel, materializada sob a forma de expres-
sivas participações nos cursos”, comemora Celina Nakashima, engenhei-
ra de alimentos/coordenadora técnica do IDPC. Os próximos pontos de 
“parada” da Escola Móvel do SAMPAPÃO serão o Makro Vila Maria, entre 
1º e 29 de setembro; o Makro Butantã, entre 30 de setembro e 27 de 
outubro: e o Makro Interlagos, entre 28 de outubro e 24 de novembro, 
encerrando a programação para 2013. 
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PRêmio de JoRnalismo do samPaPÃo entRa na Reta final
Terminam no dia 16 de novembro as inscrições para o Prêmio SAMPAPÃO DE JORNALISMO 
2013. Os jornalistas que quiserem incluir seus trabalhos na competição – matérias divulgadas 
na mídia impressa, eletrônica e rádio entre os dias 1º de novembro de 2012 e 31 de outubro 
de 2013 – poderão fazer isso gratuitamente, encaminhando-os à sede das entidades, onde 
também será realizada a cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores, no mês de dezem-
bro. Os primeiros colocados em cada categoria ganharão 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 notebook. Mais informações pelo telefone (11) 3291-3700.

os jornalistas têm até o dia 16 de novembro para 
inscrever seus trabalhos no concurso.

StockFree

De 13 a 16 de setembro, o presidente 
do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, e 
o vice-presidente da Aipan, Rui Manoel 
Rodrigues Gonçalves, estarão repre-
sentando as entidades no Congresso e 
na Assembleia Constitucional da União 
Internacional de Panificação e Confeita-
ria (UIBC) – nova sigla resultante da fu-
são entre a UIB e a União Internacional 
de Confeitaria (UIPCG), cujas atividades 
terão início em 1º de janeiro de 2014 –, 
a ser realizado na cidade de Granada, 
na Espanha. Além de detalhes sobre 
a constituição da UIPCG, também se-
rão discutidos no encontro importantes 
temas relacionados ao atual momento da panificação mundial, 
com especial destaque para as apresentações e trabalhos das 
comissões de Economia e Política Social, Vocacional e de Mar-

keting e Publicidade. Quase que si-
multaneamente, a UIPCG participará, 
ainda, do 20º Congresso Internacional 
de Nutrição, importante encontro que 
também terá lugar na cidade de Grana-
da, entre os dias 15 e 20 de setembro 
de 2013. A entidade ocupará, pela pri-
meira vez, assento na mesa diretiva do 
evento, que discutirá temas relaciona-
dos ao papel da alimentação e da nu-
trição na saúde pública, em simpósios 
patrocinados por entidades públicas 
e empresas. Complementarmente, o 
congresso também aborda a preven-
ção e tratamento de doenças crônicas 

e o impacto da tecnologia sobre as qualidades nutricionais dos 
alimentos, através dos aspectos de segurança alimentar e ciên-
cias básicas.

gRanada seRá a caPital mundial do PÃo em setembRo

a bela cidade de Granada, na espanha, sediará, quase 
que simultaneamente, dois grandes eventos da 
panificação e da alimentação mundial.

StockFree
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O Departamento de Marketing do SAMPAPÃO está trabalhan-
do de maneira ininterrupta para a divulgação dos serviços e a 
melhoria da comunicação entre as entidades e os associados. 
E está fazendo isso em várias frentes. Foi ele, por exemplo, que 
assinou o folheto do Comitê Feminino que foi distribuído na FI-
PAN 2013. Além disso, está produzindo um folder contendo ex-
plicações sobre os novos serviços do SAMPAPÃO, e outro para 
divulgação dos cursos e serviços do IDPC. Recentemente, o 
Marketing também ajudou a dar uma nova cara ao site das en-
tidades, que ganhou um visual mais clean e moderno, e que dá 
grande destaque para a apresentação dos vídeos da TV SAM-
PAPÃO. Como se não bastasse tudo isso, o pessoal do Marke-
ting das entidades está trabalhando em quatro propostas para 
criação de um logo para a União Internacional de Panifi cação e 

maRKeting do samPaPÃo: PRoduzindo a mil PoR hoRa

P a i n e l  d e  n o t í c i a s

Confeitaria (UIBC), nova sigla resultante da fusão entre a UIB e 
a União Internacional de Confeitaria (UIPCG). Elas irão concorrer 
com trabalhos do mundo inteiro num concurso organizado pela 
entidade para a escolha de sua nova identidade visual. O novo 
logo será escolhido em setembro, durante, o grande encontro a 
ser promovido pela UIPCG em Granada, na Espanha.

na torcida: as quatro propostas para o novo logo da 
uiPCG criadas pelo marketing do SamPaPão. 

eRRamos! No Catálogo do Expositor, que circulou com a última edição da revista IP&C (Nº 788), o nome da empresa 
MECATHERM foi escrito de forma errada. Pedimos desculpas à MECATHERM e aos nossos leitores! 

O SAMPAPÃO encontrou um jeito bem diferente de homenagear seus associados que 
inauguram ou reformam suas padarias: todas elas recebem fl ores e telegramas com 
votos de sucesso das Diretorias das entidades, como forma de comemorar o caráter 
empreendedor da iniciativa de seus proprietários. “E não deixa de ser, também, um 
incentivo para todos aqueles que estão pensando em ingressar no negócio ou reformar 
suas casas, uma vez que, atualmente, a padaria não é apenas um lugar para comprar 
pão”, pontua Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO. Como ele também faz 
questão de frisar, hoje, as panifi cadoras são o lugar onde os clientes podem encontrar 
as receitas mais inovadoras para o seu paladar, num ambiente aconchegante e com 
decoração de bom gosto, e para o qual eles gostam de ir tanto sozinhos, quanto acom-
panhados por suas famílias ou amigos para apreciar um café da manhã, lanchar e até 
mesmo almoçar e jantar. “Em outras palavras, a padaria moderna se transformou em 
uma central de multisserviços e, é claro, um ponto de encontro. Os donos das casas 
inauguradas e reinauguradas demonstram que estão sensíveis a essas propostas e, por 
isso, são merecedores dessa nossa singela homenagem”, fi naliza Antero José Pereira.

seJam bem-vindas, novas PadaRias!

flores como incentivo e homenagem pelo 
caráter empreendedor da iniciativa.

StockFree
SAMPAPÃO

Prepare para soltar toda a sua animação e alegria! Já está mar-
cada para o próximo dia 27 de outubro, no Clube de Campo Ce-
ripan, a realização da Festa da Primavera 2013 do SAMPAPÃO. 
Por enquanto, os nomes das atrações principais do evento ainda 
estão sendo guardados a sete chaves pelo Comitê Organizador 
da festa, que, como você sabe, nunca decepciona nas suas es-
colhas. Anaconda, Ocrim, AmBev, Kibon, AB Brasil, Moinho Pa-
cífi co e Souza Cruz já estão confi rmados como patrocinadores do 
evento, mas certamente outras empresas ainda fecharão cotas 
para marcar sua presença nesse grande encontro com a família 
panifi cadora paulista. Para mais informações e notícias, aguarde 
as circulares e fi que de olho no site do SAMPAPÃO!

vem aí a festa da PRimaveRa 2013 do samPaPÃo!

a grande atração da festa ainda não está defi nida, mas, com 
certeza, ninguém vai fi car parado na pista.
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Qualidade PaRa conQuistaR a PRefeRência
Presente no Brasil desde 1998, a marca Barilla expande sua atuação no mercado brasileiro 
e lança com exclusividade as linhas de MASSAS COM OVOS E MOLHOS EM SACHÊS. 
Os novos produtos se juntam às já reconhecidas massas grano duro – a famosa “Caixa 
Azul” – e aos molhos especiais em vidro, que continuarão a ser importados diretamente da 
Itália. Eles foram elaborados após pesquisas realizadas no País para chegar a um resultado 
que reunisse a tradição e a qualidade Barilla à preferência dos brasileiros. Parafuso, 
Gravatinha, Pai Nosso, Fettuccine, Linguine, Cabelo de Anjo, Ave Maria, Espaguete e 
Espaguetinho são os formatos escolhidos para apresentar a nova linha de massas. Já 
o Molho em Sachê será comercializado seguindo o autêntico sabor de tomate em uma 
receita caseira italiana, disponível nas versões Tradicional, Manjericão, Pizza, Azeitonas e 
Ervas Finas. SAC: 0800 55 3199. Site: www.barilla.com.br 

Ba
ril
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PRaticidade PaRa o seu food seRvice
A Selmi acaba de lançar para o food service da sua padaria o SPAGHETTI RENATA SUPERIORE, TIPO 
GRANO DURO, 3KG, um produto que facilita o pré-preparo na cozinha, mantendo a consistência por 
muito mais tempo, já que a massa pode ser cozida previamente e continuar “al dente” no momento de 
escaldar e servir com o molho. Além disso, pode ser refrigerada por até 24 horas e a embalagem de 
3kg aumenta a lucratividade, dado o seu valor mais competitivo para o fornecedor. Além de garantir alta 
qualidade, segurança e entrega dentro dos prazos estipulados, a Selmi também oferece treinamento 
técnico aos seus clientes de food service. “Temos investido em pesquisas e no desenvolvimento de 
novos produtos que melhor atendam a esse segmento. Além disso, queremos combinar o incomparável sabor da comida feita em casa com 
a qualidade, a sofisticação e a rapidez exigida pelas melhores padarias, restaurantes, hotéis, fast-foods e cozinhas industriais”, afirma Ricardo 
Selmi, presidente da Selmi. SAC: 0800 11 5855. Site: www.selmi.com.br 

Selm
i

novidade com saboR bem bRasileiRo
O mercado de refrescos em pó recebe uma grande novidade: o novo TANG GUARANÁ. O produto, que 
promete surpreender os fãs da marca, chega às gôndolas das padarias, em todo o Brasil. “A expectativa em 
relação ao lançamento de Tang Guaraná é de ótima aceitação por parte de nosso consumidor, que agora tem 
disponível na marca Tang um sabor que agrada muito o paladar do brasileiro”, diz Théo Dutra Vieira, gerente 
de Marketing de Tang da Mondelez Brasil. Líder da categoria no País, a marca tem em seu portfólio 17 opções 
de sabor de bebida em pó e deve investir em ações em pontos de venda e de degustação para anunciar o 
lançamento de Tang Guaraná. SAC: 0800 704 1940. Site: www.mondelezinternational.com/br 

nita aPResenta novas mistuRas PaRa PÃes esPeciais
PÃO SEMI ITALIANO, BAGUETE FRANCESA COM ERVAS FINAS e BAGUETE FRANCESA COM LEGUMES são as novas opções de 
misturas para pães especiais da Nita Alimentos. Com esses lançamentos, a empresa amplia a linha Nita MIX para 18 sabores. Disponíveis 
em embalagens com 5kg, as novidades chegam ao mercado com o objetivo de oferecer aos panificadores mais praticidade na hora 
de preparar pães doces e salgados. Com os novos produtos, a empresa quer aumentar sua participação no setor de panificação que, 

segundo dados da ABIP – Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria, apresentou crescimento de 11,88% em 2011 e faturamento de R$ 
62,99 bilhões e em 2012 respondeu por 36,05% do movimento do setor de 
food service que chegou a R$ 89,1 bilhões.Além dos três lançamentos, fazem 
parte da linha as misturas para Pão Australiano, Baguete Francesa, Brioche, 
Centeio, Ciabatta, Pão de Leite, Integral, Italiano, Multigrãos, Multipães, Quinoa 
e misturas para Panettone e Panettone de Chocolate. SAC: 0800 17 1134.  
Site: www.nita.com.br  
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msX gaRante eneRgia eXtRa PaRa o dia a dia
Inspirada no universo jovem dos esportes radicais e no ritmo frenético das baladas, a Refrigerantes Convenção 
criou o ENERGÉTICO MSX, ideal para jovens, esportistas, estudantes, profissionais dinâmicos e pessoas que 
precisam de uma dose extra de energia para enfrentar a correria do dia a dia. O energético possui em sua 
formulação Taurina, Cafeína e é enriquecido com vitaminas B2, B3, B5, B6, e B12. As vitaminas do complexo B 
trazem vários benefícios à saúde, como apoiar e elevar a taxa de metabolismo, melhorar as funções dos sistemas 
imunológico e nervoso, manter o tônus muscular e a pele saudável e promover o crescimento e divisão celular, 
incluindo as células sanguíneas vermelhas, prevenindo, assim, a anemia. Juntas, as vitaminas B também ajudam 
a combater os sintomas e causas do estresse, a depressão e doenças cardiovasculares. O MSX, que já era 
oferecido em embalagens PET com 2 litros e 350ml, também pode ser encontrado nas padarias em latas de 
350ml. SAC: 0800 771 0008. Site: www.refrigerantesconvencao.com.br

azeite nova oliva classic está com nova embalagem
A nova embalagem do azeite NOVA OLIVA CLASSIC, da Josapar, está com um design mais moderno, prático e 
eficiente, que valoriza todos os diferenciais do produto. Uma das mudanças é a inclusão de um bico dosador, que 
garante praticidade, higiene e precisão durante seu uso. Outras mudanças foram a redução da altura, para um 
melhor posicionamento nas gôndolas, e o aumento da espessura da embalagem, para garantia de um formato mais 
ergonômico. O Azeite Nova Oliva Classic é considerado um azeite especial por conta do baixo nível de acidez, que 
é de apenas 0,2%, enquanto a maioria dos azeites apresenta acidez a partir de 0,5%. De origem chilena, Nova Oliva 
Classic ainda se diferencia pelo sabor levemente amargo e picante. SAC: 0800 531 800. Site: www.josapar.com.br

Josapar

o PRimeiRo colágeno líQuido do meRcado
Uma das quatro maiores envasadoras de água mineral do País, a bioleve lança o primeiro 
colágeno líquido do mercado brasileiro: o BIOLEVE COLÁGENO 10, produto que marca 
a entrada da companhia no segmento de alimentos funcionais que beneficiam a saúde. A 
bebida, acondicionada em garrafas PET com 360ml, é produzida com a puríssima água mineral 
bioleve, tem zero de açúcar e de gordura, quantidade equivalente a 10g de colágeno, fibras 
alimentares e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo. Simultaneamente, 
a empresa também se associou à Paraipaba Agroindustrial e passa a oferecer ao mercado a 
água de coco 100% natural em embalagens TetraPak de 200 e 330ml com a marca BIOLEVE 
NOSSO COCO. “Com essa parceria, garantimos que a mesma qualidade da água de coco 
vendida no exterior seja consumida pelos brasileiros”, diz Sylvio Parente, diretor da bioleve. 
Ele informa que em breve a empresa lançará a bioleve Nosso Coco em embalagem de 1 litro 
para consumo familiar. SAC: 0800 019 8343. Site: www.bioleve.com.br 

Bio
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tiRol lança leite zeRo lactose
Dados disponibilizados pelo Governo Federal apontam que quatro entre dez brasileiros não podem consumir leite, 
queijo, iogurte e manteiga. Para essas pessoas o consumo de derivados lácteos pode causar náuseas, diarreia, 
excesso de gases, dor de estômago entre outros incômodos. Pensando nesse público, em 2011 a Tirol lançou o 
Leite Premiare baixa lactose. Na época era possível retirar 90% da lactose da bebida. Nestes dois anos a procura 
e a aceitação pelo produto foi tão crescente que a marca lança agora o ZERO LACTOSE. Esse leite é indicado 
para pessoas que sofrem de intolerância a lactose, permitindo uma alimentação balanceada, com todos os 
benefícios do leite, sem prejudicar o seu organismo. Para produzir o Zero Lactose é adicionado ao leite a enzima 
Lactase para fazer o processo de hidrólise, ou seja, a molécula de lactose é quebrada e transformada em dois 
monossacarídeos a glicose e a galactose que são açúcares absorvidos por aquelas pessoas que tem intolerância 
a lactose. O sucesso do produto pode ser associado à preocupação da população em relação a uma alimentação 
adequada, saudável e cada vez mais segmentada de acordo com a idade, necessidades fisiológicas e restrições. 
SAC: 0800 643 7001. Site: www.tirol.com.br

Tirol
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de olho no segmento PRemium
A Superbom apresenta sua nova linha FRUTT’S, de sucos prontos para beber, 
que chegam ao mercado com um novo posicionamento e também uma nova 
embalagem, nos sabores Goiaba, Manga, Uva, Pêssego e Maracujá. Eles vêm 
se juntar à linha Frutt’s Premium, lançada recentemente, com um posicionamento 
Premium e combinações harmoniosas nos sabores, como Abacaxi com Hortelã 
e Frutas Vermelhas. Em seu portfólio, a empresa conta, ainda, com a linha de 
Sucos Integrais, os primeiros produtos feitos pela marca, em 1925, e ainda 
hoje, seus campeões de venda, disponíveis nos sabores Uva, Caju, Tomate e 
Tomate Temperado. A Superbom investiu no último ano R$ 6 milhões em um 
projeto de expansão de suas fábricas para ampliar, cada vez mais, sua linha de 
produtos com qualidade premium, que defende a bandeira da saudabilidade. 
SAC: (11) 2842-1800. Site: www.superbom.com.br 
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PoR uma vida mais saudável
A fi m de ampliar e aprimorar sua oferta de produtos, a Bunge acaba de introduzir no mercado muitas novidades em suas marcas All 
Day, Cardeal, Salada e Soya. Com investimentos de R$ 8 milhões, a empresa aposta no retorno da marca de FARINHAS ALL DAY, por 
meio de um portfólio completo de produtos, totalmente diferenciado, que conta com as versões Tradicional, Com Fermento e Integral, em 
embalagens com 5kg, 1kg e 500g. Por sua vez, a marca de AZEITES EXTRAVIRGEM CARDEAL chega em vidros, totalmente reformulados, 
inspirados no mercado de bebidas, com novo formato, design moderno e 
arrojado, com as variações de acidez máxima impressas e em alto relevo 
no rótulo, para facilitar a identifi cação de cada uma das quatro versões 
do produto. E, apostando na saudabilidade, a Bunge traz também duas 
alternativas inéditas com o óleo de canola como diferencial: a MAIONESE 
SALADA LIGHT CANOLA e ÓLEO SOYA SOJA COM CANOLA. Os 
novos produtos são fonte de Ômega 3, que, ao serem consumidos em 
associação a hábitos de vida saudáveis, auxiliam na redução do risco de 
doenças cardiovasculares. SAC: 0800 727 5544. Site: www.bunge.com.br 
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caseiRo e com gominhos de laRanJa 
A General Brands, um dos maiores fabricantes de sucos prontos para beber, está lançando o néctar de laranja 
CAMP CASEIRO com gominhos de laranja. Sem conservantes, adoçado e rico em vitamina C, o Camp Caseiro 
com gominhos de laranja vem em embalagem Tetra Pak de 1 litro. Seu delicioso sabor de laranja com os gominhos 
traz o gostinho caseiro para qualquer hora do dia e com poucas calorias. Um copo de 200 ml tem 88 calorias. O 
lançamento foi resultado de um investimento de R$ 1 milhão no parque fabril da empresa, localizado em Guarulhos, 
Grande São Paulo. SAC: 0800 727 2267. Site: www.generalbrands.com.br

aveias natuRale também ganham novas embalagens
As AVEIAS DA MARCA NATURALE estão chegando às gôndolas das padarias com novas 
embalagens. A “roupa nova” foi desenvolvida pela BHZ Design e traz a proposta de um layout 
mais clean e mais moderno do que o das embalagens anteriores, além de cores marcantes 
como o amarelo, o azul e o rosa pink, que têm o objetivo de destacar ainda mais o produto 
nas prateleiras. Com apenas 12 anos de existência e localizada em Lagoa Vermelha, no 
interior do Rio Grande do Sul, a Naturale vem conquistando de forma sólida o seu espaço 
no setor de alimentos funcionais no Brasil. Tendo como matéria prima a aveia, a empresa 
gaúcha tem desenvolvido produtos com a sua marca e também para marcas próprias para 
diversos varejistas e atacadistas. SAC: (51) 3346.4099. Site: www.cereaisnaturale.com.br  

Naturale I BHZ Design
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WeizenbocK dunKel é a nova ceRveJa da bambeRg
Criatividade, ousadia, qualidade e comprometimento com a cultura cervejeira, com os clientes e com o consumidor. 
Essa é a fórmula de sucesso da Cervejaria Bamberg. E para celebrar essa parceria, ela apresenta a cerveja especial 
sazonal WEIZENBOCK DUNKEL. A família das cervejas de trigo (Weizenbier) é muito ampla e faz parte do tradicional 
estilo da Baviera, na Alemanha. As opções vão desde as Weizenbier claras, que são mais comuns, até as mais 
alcoólicas e escuras como é o caso da Weizenbock Dunkel. Uma cerveja que leva 55% de malte de trigo, passa 
pelo tradicional processo de mostura, decocção, muito utilizado pelas pequenas cervejarias da região da Franconia, 
com 8,2% de teor alcoólico, é ideal para ser degustada nas temperaturas amenas. No rótulo, a presença da fi gura 
do tradicional bode que é utilizado nas cervejas do estilo bock, já que o animal é seu símbolo.  Já no visual, pode-se 
apreciar variações entre as cores rubi, marrom e avermelhada e apesar do denso creme, é no aroma e sabor que 
percebemos toda complexidade desta cerveja que tem notas como banana passa, ameixa, cravo, toffee, caramelo e 
um fi nal cítrico e refrescante. A nova Weizenbock Dunkel harmoniza com carnes de caça, pato e queijos com longo 
período de maturação e mofados. Sua temperatura ideal de consumo fi ca entre 6º e 10°C. Vendida apenas em garrafas 
com 600ml. SAC: (15) 3242.7685. Site: www.cervejariabamberg.com.br 

Bam
berg

doRi inicia RevisÃo de PoRtfólio com lançamento
Após estabelecer como meta uma ampla revisão de seu portfólio, a Dori Alimentos está 
lançando um novo produto – o AMENDOIM DORI CONFEITADO SABOR CHOCOLATE 
BRANCO. A novidade será comercializada em pacotes com 70g, 200g e 700g, os 
de gramaturas menores direcionados ao comércio varejista, foco da nova política de 
vendas da empresa. O novo produto complementa a linha de amendoins da marca Dori, 
já composta por amendoins salgados e confeitados, entre eles o confeitado colorido 
e o confeitado chocolate; os salgados tipo japonês e o torrado e salgado sem pele. 
O lançamento do Amendoim Dori Chocolate Branco é a primeira peça da estratégia 
de repaginação dos produtos da Dori, por meio da qual a empresa irá trocar 22% de 
seu portfólio de 260 produtos até o fi nal do ano. Serão 15 novos itens entre balas, 

chocolates, amendoins com novos sabores e tamanhos de embalagens. A meta da empresa é que estes doces representem 5% da receita 
anual de vendas. SAC: (14) 3408-3012. Site: www.dorialimentos.com.br 

Do
ri

PeRfeito como QueiJo com goiabada 
A Yoki Alimentos traz para o seu portfólio exclusivo de pipocas com cobertura a POPCORN 
COBERTURA ROMEU E JULIETA, em embalagens com 160g. O produto faz a combinação 
perfeita do sabor suave do queijo minas e da goiabada cremosa, produtos tipicamente brasileiros 
e apreciados por todos os paladares. A novidade traz no pacote um sachê especial com 
a cobertura para ser misturada após o preparo no microondas. A sugestão é ideal para nos 
momentos de lazer com os familiares, amigos, ou a dois, sugerindo um toque de romantismo no 
ar. Dentro de sua exclusiva linha de pipocas com cobertura, a empresa oferece ainda os sabores 
chocolate, caramelo, groselha e manteiga, além das tradicionais versões saborizadas como azeite, 
bacon, cheddar, manteiga e toque de chef. SAC: (11) 2188-8444. Site: www.yoki.com.br

Yoki

Kits gaRantem seguRança de alimentos em Poucas hoRas
A Life Technologies acaba de trazer ao Brasil KITS DE REAGENTES ESPECÍFICOS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, com função tanto 
voltada para controle de qualidade do alimento como para a detecção de 
doenças em animais de produção. Com base na metodologia de Biologia 
Molecular e na técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase) e PCR Multiplex 
(Detecção de vários genes ao mesmo tempo) os kits permitem a detecção em 
poucas horas de patógenos como a Salmonella e a bactéria E.coli O157:H7 
em qualquer tipo de alimento ou amostras ambientais. SAC: 0800 772 5433. 
Site: www.lifetechnologies.com

Life Technologies
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Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está finalizan-
do as ações do Poder Judiciário que darão efetivi-
dade à Carta de Constituição de Estratégias ela-

borada em conjunto por representantes dos Três Poderes 
para garantir a proteção integral a crianças e adolescen-
tes. A proteção está preconizada na Constituição Federal 
como prioridade absoluta e a Carta é a materialização 
desse atendimento. Assinado em outubro do ano passa-
do, o documento se apoia em quatro eixos estratégicos: 
acolhimento e convivência familiar, enfrentamento da 
violência sexual, aperfeiçoamento do sistema socioedu-
cativo e erradicação do trabalho infantil.

As propostas serão reunidas pela Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República e aprovadas 
por um comitê nacional, para serem colocadas em prática 
por estados e municípios. “Serão criados comitês estadu-
ais que ficarão responsáveis para dar efetividade às dire-
trizes e ações definidas pelo comitê nacional. A interface 

O política ficará a cargo da Presidência da República”, infor-
ma a juíza Marlúcia Ferraz Moulin, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, responsável por consolidar 
as propostas na área de convivência familiar.

Em relação ao acolhimento, as preocupações vão des-
de o local onde as crianças e os adolescentes ficam abri-
gados, após se afastarem de suas famílias, até o encami-
nhamento do adolescente que ao completar 18 anos tem 
de deixar o abrigo. Um dos objetivos é estimular os mu-
nicípios a se responsabilizarem mais pela criação e ma-
nutenção das unidades de acolhimento – os abrigos para 
onde vão crianças e adolescentes em situação de risco. 

“O que acontece hoje com frequência é que elas de-
pendem muito da solidariedade das pessoas. A socieda-
de civil organizada cria os locais de acolhimento e o mu-
nicípio colabora com a manutenção do local. Isso precisa 
ser repensado. Os municípios com o apoio de cada es-
tado e da União precisam estar diretamente envolvidos 

PRoteçÃo PaRa Quem PRecisa
Conselho Nacional de Justiça prepara ações em defesa da criança e do adolescente.

Carta de Constituição 
de estratégias: a 
proteção integral 
a crianças e 
adolescentes está 
preconizada na 
Constituição federal 
como prioridade 
absoluta.
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nessa situação e assumir a atribuição constitucional 
que possuem em relação às crianças e aos adolescentes, 
afirma a Dra. Marlúcia Moulin. De acordo com a juíza, 
observa-se que a ajuda dada pelos municípios a essas 
unidades não é suficiente e tem de ser revista. “O valor 
do recurso de cofinanciamento por criança é muito bai-
xo em muitos casos e não é suficiente para a manuten-
ção básica dos abrigos”, completa.

A desorganização também é apontada pela magistra-
da como um dos entraves do sistema de acolhimento. 
Segundo ela, muitas crianças e adolescentes estão irre-
gularmente nos abrigos e não possuem sequer a guia de 
acolhimento e plano individual de atendimento (PIA). 
“Sem informação, sem ter o histórico dessa criança, é 
difícil traçar uma política que atenda às suas necessi-
dades”, acrescenta. Por isso mesmo, entre as propostas 
que serão apresentadas, inclui-se a de uniformização e 
atualização dos cadastros de acolhidos, juntando os da-
dos do Ministério Público e do Poder Judiciário. “A ideia é 
criar um grupo de trabalho que faça esse trabalho, fun-
damental para conhecer a situação dessas crianças e 
adolescentes”, pontua.

andando Com as próprias pernas
O acompanhamento das famílias e dos jovens também é 
preocupação do CNJ. O objetivo é garantir que a criança 
e/ou o adolescente possam retomar sua vida de forma 
saudável após o período de acolhimento. O ideal, segun-
do Marlúcia, é que elas voltem ao convívio familiar, seja 
com a família originária, acolhedoras ou substitutas. 
“Mas se isso não for possível e se esse adolescente não 
for adotado, ele precisa estar bem preparado em todos 
os sentidos para ter vida própria ao completar 18 anos”, 
alerta a Dra. Marlúcia. Na opinião dela, o Estado terá de 
encontrar uma forma de dar autonomia a ele. “Precisa-
mos trabalhar para garantir que ele consiga sobreviver 
sozinho quando tiver de deixar os locais de acolhimen-
to. É importante começar a preparar esse jovem a partir 
dos 16 anos e capacitá-lo para que ele possa trabalhar e 
iniciar uma carreira”, completa.

A modificação nos processos de adoção, que garan-
tem a colocação da criança em família substituta, tam-
bém faz parte das propostas do CNJ para dar proteção 
integral à criança. Marlúcia Moulin acredita que é preci-
so criar uma rede de acompanhamento e procedimen-
tos para atender às mães que querem dar seus filhos à 

adoção. Segundo ela, os hospitais e o Judiciário têm de 
seguir um padrão em todo o País que ajude a mãe e ga-
ranta um lar e o acolhimento aos recém-nascidos e às 
crianças que ainda vão nascer.

Ela defende, ainda, que essa padronização nos pro-
cedimentos estenda-se aos pretendentes à adoção. “É 
preciso ter um padrão mínimo em todo o País e, para 
isso, é preciso capacitar os servidores das áreas de Saú-
de, do Ministério Público e das Varas de Infância e Juven-
tude, assim como toda a rede de apoio na área infância 
e juventude para que saibam como atuar nesses casos”, 
completa Marlúcia Moulin.

ViolênCia sexual: um problema ainda graVe
A falta de informações e estatísticas é um dos principais 
problemas enfrentados no combate à violência sexual 
contra crianças e adolescentes, um dos ramais da Carta 
de Constituição de Estratégias. De acordo com a juíza 
Graciete Sotto Mayor Ribeiro, coordenadora da matriz de 
Enfrentamento da Violência Sexual, a obtenção de da-
dos estatísticos em relação às ações penais e aos inqué-
ritos em tramitação é essencial para guiar as ações do 
Poder Público no combate à violência contra as crianças. 
“É preciso interligar as informações da Polícia e do Ju-
diciário para ser ter levantamento confiável”, explica a 
magistrada, que atua no Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima (TJRR).

Com mais de 12 anos de experiência em varas de In-
fância e Juventude, Graciete é representante do TJRR no 
Comitê Estadual de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual contra a Criança e o Adolescente.  Segundo ela, a 
questão da violência sexual é a matriz com o maior nú-
mero de proposições, mas que as ações ainda não estão 
fechadas.

“A Carta foi assinada em outubro do ano passado, 
mas é pouco conhecida nos tribunais. Precisamos dar 
divulgação maior ao seu conteúdo e às suas diretrizes”, 
diz a magistrada que atualmente atua na área de Exe-
cução Penal. Além disso, a Dra. Graciete defende melhor 
capacitação das pessoas que atuam na rede de atendi-
mento às vítimas de violência sexual para evitar a “revi-
timização” dessas crianças e adolescentes. “Precisamos 
realizar cursos que orientem a autoridade judiciária, a 
polícia e o IML a tratarem as vítimas de forma a protegê-
-las de nova violência ao serem atendidas nesses locais”, 
explica Graciete.
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uito acima das expectativas. Assim podem ser 
definidos os resultados da realização da FIPAN 
2013 – Feira Internacional de Panificação, Con-

feitaria e Varejo Independente de Alimentos, realizada 
nos Pavilhões Verde e Branco do Expo Center Norte, em 
São Paulo, entre os dias 22 e 25 de julho. 

Quem comprova isso, com números impressionantes, 
é a “contabilidade” do evento: foram nada menos do que 
R$ 800 milhões em negócios iniciados e 60 mil visitantes, 
vindos de todos os estados brasileiros – muitos deles nas 

M mais de 200 caravanas especialmente montadas para o 
evento – e de mais de 50 países do mundo. Esta edição 
gerou tamanho interesse nos expositores, que 60% dos 
espaços de estandes para a FIPAN 2014 já estão vendi-
dos. Dirigida exclusivamente a profissionais convidados, 
ligados à indústria de panificação, confeitaria e à cadeia 
do food service de um modo geral, a feira mais uma vez 
foi promovida pelo SAMPAPÃO, contando com o patro-
cínio da AmBev e da Souza Cruz, apoio da Aipesp, Abip, 
Sindustrigo, Fiesp e Fecomercio, e organização da Seven.

boas suRPResas e bons 
negócios na feiRa dos RecoRdes
FIPAN 2013 contabiliza R$ 800 milhões em negócios iniciados e recebe 60 mil visitantes em 
seus quatro dias de realização.

Credenciamento 
da feira: 60 mil 
profissionais de 
todos os estados 
brasileiros e de 
diversos países do 
mundo visitaram 
a fiPan 2013. 
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“Em um cenário marcado pela crise econômica e alta 
de dólar, este, além de ser bastante positivo é um re-
sultado surpreendente, que demonstra a força da pani-
ficação brasileira e paulistana. A FIPAN, considerada a 
quinta maior feira setorial do mundo e a maior da Amé-
rica Latina, esteve repleta de novidades e lançamentos 
realizados por mais de 300 expositores com cerca de 450 
marcas. E mesmo com um evento mundial – a Jornada 
Mundial da Juventude – acontecendo simultaneamente 
no Brasil e ‘competindo’ pela mídia, obtivemos uma am-
pla cobertura dos veículos de Imprensa de todo o País, 
mostrando tudo o que interessava ao Brasil inteiro”, co-
memora Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

A solenidade de abertura da FIPAN contou com a pre-
sença de vários deputados, vereadores, presidentes de 
associações e sindicatos ligados à panificação, além de 
diversos representantes da indústria, entre os quais o 
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que fez questão de des-
tacar o potencial do setor, lembrando que, além de ser 
segmento de alta tecnologia, é, também, um grande ge-
rador de empregos: “É uma  satisfação ver tudo isso ma-
terializado com muito arrojo numa feira como esta, com 
tal grau de competência e evolução, graças, notadamente, 
às lideranças da categoria, como é o caso do Antero e dos 
representantes da panificação. E nós estaremos sempre 
ao lado desses líderes”, registrou. “Isso, sem falar que a  
FIPAN é uma vitrine de tudo que o setor de panificação 

tem de melhor em termos de tecnologia, inovação, pro-
dutos e marcas, o que faz com que, merecidamente, ele 
esteja na alma do povo brasileiro”, acrescentou.

Na ocasião, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá des-
tacou as conquistas da panificação nas gestões dos pre-
sidentes Antero José Pereira e Paulo Skaf, citando, como 
exemplo do trabalho deste, a redução do preço da energia 
e a desburocratização dos portos. Já o deputado estadual 
Vicente Cândido voltou a colocar o seu mandato à dispo-
sição do setor: “Pretendemos ampliar as conquistas desse 
segmento tão importante para a economia, e vamos reto-
mar a pauta da agenda do Congresso Nacional para fazer 
valer as suas demandas”, pontuou. Também presente, o 
vereador Toninho Paiva parabenizou todos aqueles que, 
com seu trabalho, concorrem para transformar a FIPAN 
em uma grande mostra de força e de responsabilidade do 
setor no estado de São Paulo e em todo o País.

Quem também ressaltou a importância da FIPAN em 
sua abertura foi o novo presidente da Abip, José Batis-
ta Oliveira, projetando que o apoio já prestado à feira 
poderá evoluir para uma parceria ainda mais estreita 
no futuro. O mesmo ficou claro no pronunciamento de 
Christian Mattar Saigh, presidente do Sindustrigo: “Te-
mos um sincero orgulho de abastecer o setor de panifi-
cação todos os dias, não só pela importância que ele tem 
na economia brasileira, como também pela amizade e 
respeito pela classe dos panificadores”, sintetizou.

Roberto Silva

a cerimônia de 
abertura da fiPan 
foi prestigiada por 

várias autoridades e 
políticos amigos da 

panificação paulista 
e brasileira. 
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boulangerie FranCesa
A FIPAN é a maior feira de panificação e confeitaria da 
América Latina. Em termos planetários, ela é a quinta 
do mundo, ficando atrás apenas da IBA, da Alemanha; 
da Europain, da França; da Intersicop, da Espanha; e da 
Ibie, dos Estados Unidos. E, em todos os sentidos, em 
sua edição 2013, fez jus a esses títulos, provando que já 
se consolidou como promotora de negócios e ponto de 
referência para quem busca inovações e qualidade no 
setor, atuando, ainda, como um dos mais importantes 
canais de ligação entre a indústria e os segmentos de 
transformação, em especial as padarias e o food service.

Entre as novidades na área de matérias-primas, des-
taque para a AB Brasil, que na FIPAN deste ano optou por 
reforçar a presença das linhas para o panificador de suas 
marcas Fleischmann e Mauri. “Entre elas, destacamos 
a linha exclusiva de Misturas para Baguette Premium, 
feitas com massa madre, que oferecem ao consumidor 
uma experiência de sabor muito próxima daquela pro-
porcionada pela baguetes vendidas na França. É o res-
gate da artesanalidade, como também pôde ser visto na 
temática de nosso estande na feira, no qual procuramos 
reproduzir a atmosfera de uma boulangerie francesa”, 
explica Marco Antonio R. Fiorenza, gerente de Desenvol-
vimento de Novos Negócios da AB Brasil.

No estande da Adimix, os visitantes também pude-
ram encontrar diversas novidades entre as quais o lan-
çamento da Mistura Preparada para Creme Holandês e 

Profiteroles e o Chantilly em Pó Nuage, ambos produ-
tos da alta performance. “Mas nossa grande novidade 
na feira foi o Cake Red, uma mistura caracterizada por 
uma cor vermelho intensa, algo totalmente diferente na 
confeitaria, que além de produzir um efeito inusitado na 
vitrine, também estimula a criatividade dos confeiteiros 
na elaboração de doces, bolos e tortas”, registra Juliana 
Narciso, diretora de Marketing da empresa.

Seguindo a tendência de consumo saudável, Arcólor 
– líder na fabricação de pasta americana e uma das mais 
importantes indústrias no mercado brasileiro de mistu-
ras para panificação e confeitaria – apresentou na feira 
sua nova linha de Misturas para Pães Light com Vegetais. 
“Ela segue a tendência de consumo de alimentos mais 
saudáveis e funcionais e oferece misturas para seis tipos 
diferentes de pães. Encontradas nos sabores Cenoura, 
Beterraba, Ervas Finas, Espinafre, Pimentão Verde e To-
mate com Manjericão, as misturas não apresentam gor-
duras, açúcares, corantes, aromatizantes ou conservan-
tes”, afirma Alexandre Gomes, diretor da Arcólor, que 
também deu dicas em seu estande de como apresentar 
os produtos ao consumidor para estimular as vendas.

TendênCia dos Congelados
Em um estande de 240m², a Bunge apresentou seus lan-
çamentos para o setor na FIPAN. Entre as novidades, a 
empresa lançou a mistura Gradina para panetone com 
gema. Outro destaque foi a farinha Suprema para uso 
geral em embalagem de 5 quilos. “Cada vez mais nossos 

na galeria de “tendências & inovações” os visitantes tiveram a 
oportunidade de encontrar soluções muito úteis para seu negócio. 
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animação total no estande do idPC: cerca de 1.000 pessoas se 
inscreveram e participaram das atividades da programação. 

Roberto Silva
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consumidores buscam variedades e temos como objeti-
vo oferecer soluções inovadoras que facilitem o trabalho 
dos profissionais do setor, sempre mantendo a qualida-
de e tradição”, diz Elis Regina Nisa, gerente nacional de 
Marketing e Trade Marketing da Bunge Brasil. Durante a 
feira, o estande também foi palco de aulas-show, minis-
tradas por chefs da Academia Bunge. Com demonstra-
ções práticas de aplicação dos produtos lançados duran-
te a feira, as aulas tiveram duração de aproximadamen-
te 40 minutos cada.

Presente pela primeira vez na FIPAN e ciente da evo-
lução do segmento de café nas padarias, o Café do Cen-
tro trouxe para a feira o seu novíssimo Café Gourmet 
Barista, um produto oferecido ao mercado em grãos, em 
pacotes com 1kg. “Trata-se de um produto de primeira 
qualidade, certificado com o Selo Internacional Rain Fo-
rest, que garante sua produção sustentável e que, acre-
ditamos, vai gerar grandes negócios nas panificadoras”, 
garante Fábio Morais, gerente comercial do Café do Cen-
tro, acrescentando que a empresa oferece a todos os 
seus clientes cursos e treinamentos de baristas, a fim de 
que eles possam extrair o máximo do café, em termos 
de sabor e aroma.

Presença assídua na FIPAN, a Coca Cola/FEMSA mar-
cou presença no evento dando destaque à degustação 
sua linha de Sucos Del Valle, ideal para o café da manhã 
nas panificadoras, o que reforçou muito a visitação do 
seu estande. “Não podíamos ficar de fora, porque o canal 
padaria é muito importante para nós”, comenta sobre 

mais uma participação de sua empresa na feira a exe-
cutiva de Desenvolvimento de Mercado da Coca Cola/
FEMSA do Brasil, Cida Falcão.

Primeira indústria de mistura dos Estados Unidos, a 
Dawn chegou na FIPAN com o lançamento de misturas 
para donuts, bolos, muffins, brownies e cookies, além 
das linhas para recheio e cobertura e os novos sabores 
de bolos e mousses. “São produtos congelados, prontos 
para uso. Basta recheá-los e dar o acabamento. A aceita-
ção na feira foi acima do esperado, porque sentimos que 
havia uma grande expectativa por parte do público da 
FIPAN, verdadeiramente profissional, no que diz respeito 
à tecnologia de congelamento”, revela Cecília Ávila Mar-
tins, diretora da companhia.

Também dentro da tendência dos congelados, a For-
no de Minas trouxe para a feira toda a sua linha de pa-
nificados, incluindo seu mais novo lançamento, que é o 
Waffle, feito no final do ano passado. Segundo Ricardo 
de Oliveira Machado, diretor de Marketing e Desenvolvi-
mento de Negócios da empresa, a ideia foi mostrar que a 
Forno de Minas fabrica muito mais do que pão de queijo: 
Tradicionalmente, o consumidor e o panificador conhe-
ce esse produto como icônico da Forno. Mas temos mui-
to mais, como folhados, empanados e tortinhas, entre 
vários outros, que podem ser oferecidos tanto na área 
de varejo, quando assados na área de alimentação, per-
mitindo ao panificador reduzir a área de indústria e au-
mentar à de venda. “Foi nossa primeira participação na 
feira e estamos muito satisfeitos”, pontua.
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para proFissionais exigenTes
Fundada em 1960 na Itália, a CODAP, fabricante dos pro-
dutos da marca Hulalá, é líder mundial na produção de 
cremes e chantilly. Em sua participação na FIPAN 2013, a 
empresa deu foco especial na divulgação de seu produ-
to Hulalá Platinum. Melina Muzzin Grigolon, analista de 
Marketing da empresa explica que esse é um produto de 
alta performance e definição, especialmente concebido 
para atender aos profissionais e as decorações mais exi-
gentes. “Isso porque ele tem grande estabilidade e plas-
ticidade, permitindo criar formas que duram por mais 
tempo, com muita rapidez e produtividade”, diz, acres-
centando que a CODAP fechou muitos negócios na feira. 

Já a Harald aproveitou a FIPAN 2013 para lançar sua 
nova linha de embalagens. A mudança engloba todos 
os seus produtos, dando continuidade a um processo 
de reposicionamento que teve início em 2011. Desen-
volvido para padronizar todas as suas embalagens, o 
novo layout tem a predominância da cor vermelha que 
remete ao universo do chocolate e facilita a associação 
dos produtos com a marca Harald. Em seu estande, a 
empresa também promoveu cursos de chocolates, com 
destaque pelo ministrado pelo chef chocolatier espa-
nhol Javier Guillén, que também é consultor da Linha 
Harald Melken Unique. Na FIPAN, a Harald anunciou, 
ainda, uma parceria entre ela e o Institut National de la 
Boulangerie-Patissêrie (INBP), para fornecer o chocolate 
que será utilizado nos cursos de formação de padeiros, 

confeiteiros e chocolatiers ministrados na primeira es-
cola da entidade francesa no País.

Por sua vez, a Itaiquara chegou à FIPAN 2013 com 
lançamentos que, certamente, intensificarão sua pre-
sença no setor de panificação e confeitaria. Entre eles o 
Panetone em Pó, os Bolos Cremosos, a Misturas para Pão 
de Batata e o Doce de Leite em baldes com 9,8kg. Além 
disso, anunciou oficialmente a introdução no mercado 
do Chantilly Itaiquara ainda no segundo semestre deste 
ano. “Nossa participação nesse evento objetivou ainda 
descrever a trajetória da Itaiquara de mais de 100 anos, 
mostrando-a, sim, como uma das principais empresas 
de produtos alimentícios do País, mas que também tem 
atuação em muitas outras áreas, tais como produção de 
álcool combustível”, explica Niva Sesana Gomes, direto-
ra adjunta de Marketing da companhia.

uniões esTáVeis
Depois de nove anos ausente da feira, a J.Macêdo reto-
mou sua participação na FIPAN para apresentar todo o 
seu portfólio de quase 30 produtos da linha Dona Benta 
Profissional. Entre os lançamentos, o fermento seco ins-
tantâneo Fermix 500g e o kit de mistura para panetone, 
que traz de volta o método direto de preparar a receita, 
sem adição de farinha, bastando acrescentar as gemas 
e as frutas. Para tanto, traz três embalagens de 5kg com 
mistura de panetone, saquinhos, forma e fecho para que 
o cliente possa fornecer o produto pronto e embalado. 
“Esse retorno à FIPAN representou um momento de re-
aproximação com os nossos clientes e gerou a possibi-
lidade de novos negócios”, diz Leonardo Rios, coordena-
dor da empresa.

“Nosso estande ficou lotado nos quatro dias da feira. 
Recebemos visitas de um público bem profissional, de 
diversas partes do País e fechamos grandes negócios”, 
comemora, por sua vez, Simone Gerez Colonello, coorde-
nadora de Marketing da Mavalério, empresa que trouxe 
para a feira grandes novidades, como o Chocolatier, um 
chocolate nobre em três sabores – ao leite, meio amargo 
e branco –, o Algodão Doce Verde e Amarelo, já pensan-
do na Copa do Mundo de 2014, o Açúcar Gelado, de alta 
estabilidade para cobertura de donuts e sonhos, e, ain-
da, os Confeitos Figuras, com formas de bichinhos ma-
rinhos, borboletas coloridas e de letras do alfabeto, para 

Corredores lotados por pessoas que queriam conferir de perto as 
novidades dos expositores foram uma constante no evento. 
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decoração de cupcakes, brigadeiros e outros doces.
Participando pelo quarto ano consecutivo da FIPAN, 

a Nestlé Professional, divisão de FoodServices da Nestlé 
trouxe para a feira dois importantes lançamentos, que 
chegaram para ampliar sua oferta aos panificadores. A 
primeira foi a Nestlé Docello, marca global de sobreme-
sas de Nestlé Professional, que traz um novo conceito, 
pelo qual é possível criar diversas preparações com ape-
nas uma base, tais como tortas holandesas, tiramissu, 
pavês e tortas alemãs. Já a segunda novidade foi a Nes-
café Milano, solução completa para o preparo de bebi-
das especiais para padarias, com máquinas especiais 
que transformam o preparo de cafés especiais em uma 
operação simples e prática nesse tipo de estabelecimen-
to. “A empresa ficou realmente muito satisfeita com o 
grande número de negócios e contatos que realizou na 
feira”, informa Débora Marques, assessora de Imprensa 
da Nestlé Professional.

pizza Tem Tudo a Ver Com padaria
Quem também ficou muito satisfeita com a participação 
na feira foi a Ocrim-Mirella, que surpreendeu o públi-
co com um estande inovador em formato de chapéu de 
chef. E, mantendo a tradição de suas participações nos 
eventos do SAMPAPÃO, a empresa chegou na feira com 
muitas novidades: “Apresentamos aqui aos panificado-
res as Misturas para Pão Congelado e para Hot-dog, além 
de trazer o consultor Ronaldo Ayres, conhecido hoje 
como Senhor Pizza, para apresentar novas receitas e dar 
dicas com a utilização de nossos produtos”, conta João 
Gomes da Rocha Filho, supervisor de Vendas da compa-
nhia. “Para mim foi uma satisfação enorme estar aqui 
com os clientes da Ocrim-Mirella e mostrar a eles que 
num espaço de apenas 10m2 é possível montar uma pi-
zzaria que produz 3 mil pizzas por mês. Pizza e padaria 
têm tudo a ver uma com outra. E com a Farinha Mirella 
Crocante, essa união fica ainda mais deliciosa”, comenta 
o Senhor Pizza.

Atuando já há três anos no mercado, a Prodipani 
teve como ponto alto de seu estande na FIPAN a apre-
sentação de misturas para panificação e confeitaria para 
a preparação de especialidades portuguesas. Fruto de 
uma parceria com uma empresa de Portugal, a Prodipani 
traz de lá, finaliza e embala no Brasil uma ampla gama 

de produtos: “E, este ano, estamos trazendo muitas no-
vidades, entre elas o Bolo da Montanha, que já vem com 
frutas desidratadas na mistura – algo que não existia no 
mercado – e o Recheio para Pastel de Belém, que permite 
total padronização da formulação, eliminado o proble-
ma da falta de profissionais especializados na fabricação 
desse doce tão querido dos brasileiros”, revela Denis Fer-
reira, assistente de direção da empresa.

Instalado bem na entrada da feira, o estande da Pu-
ratos na FIPAN recebeu intensa visitação nesta edição. A 
empresa aproveitou o evento para lançar sua nova linha 
Puraví de Pães Integrais, que conta oito combinações 
de misturas para pães que atendem desde o cliente in-
dustrial até a hotelaria. “As misturas vão desde as mais 
tradicionais como o Pão Integral, do Integral com cen-
teio, 12 grãos, aveia e mel, até as mais elaboradas como 
a de Milho, Quinoa e Amaranto; Soja e Girassol; Chia e 
Linhaça (esta combinação é exclusiva Puratos); ou outra 
combinação bem brasileira, para um pão exótico: açaí, 
granola e banana”, enumera Maria Célia Costa, gerente 
de Produto e Nutrição da Puratos.

TeCnologia de ponTa
Ponto alto da FIPAN 2013 também foi a apresentação de 
máquinas, equipamentos, acessórios e soluções diver-
sas utilizando tecnologia de ponta, desenvolvidas no 
último ano, muitas delas evidenciando a “pegada” eco-
lógica, que é a tendência do momento no setor. Ou seja, 

Palco de bons negócios: a fiPan ganhou elogios dos expositores por 
atrair um público profissional e com poder de decisão à visitação. 

Roberto Silva
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lançamentos de equipamentos e produtos ecológicos, 
que minimizam impactos no meio ambiente e colabo-
ram na preservação da sustentabilidade. Todas elas, ino-
vações que melhoram não só o desempenho na opera-
ção diária das padarias, mas também levam adequação 
às exigências legais que, nos últimos anos, passaram a 
ser obrigatórias nos estabelecimentos, como, por exem-
plo, equipamentos adequados a normas de segurança 
(NR-12) ou leis de adequação à acessibilidade de defi-
cientes. “As empresas estão observando que o negócio 
padaria tem crescido muito e tem investido na evolução 
dos produtos que fabricam e expõem durante a feira”, 
comenta a respeito do crescimento da participação des-
sas empresas na feira Antero José Pereira, presidente do 
SAMPAPÃO.

Um bom exemplo disso foi dado pela Bralyx, cujo 
foco de participação na feira foram as máquinas dedica-
das ao segmento de confeitaria. A linha para chocolates 
trouxe equipamentos inéditos no País, como a derrete-
deira-temperadeira, máquina desenvolvida para mani-
pulação de chocolate à base de manteiga de cacau, com 
funções diferenciadas para derreter o produto e man-
tê-lo na temperatura adequada para manipulação, e a 
cobrideira, para a finalização de produtos cobertos com 
chocolate. “Outra novidade foi a Minifil, que automati-
za a dosagem de recheios e coberturas realizado hoje à 
mão, com manga de confeiteiro; e pela cobrideira, que 

proporciona recheio e acabamento perfeitos com muito 
mais agilidade”, completa Cíntia Santos, supervisora de 
Pós-vendas da Bralyx.

Entre as empresas que trouxeram lançamentos nes-
sa área esteve também a Elvi, uma das referências na fa-
bricação de equipamentos para cozinhas profissionais. 
Este ano, uma das apostas foi a recicladora de resíduos 
orgânicos Eco Evolution. O equipamento atende às nor-
mas ecológicas e colabora com o meio ambiente, evitan-
do agressões durante o processo e auxiliando com o pro-
duto final. “Totalmente automatizada – ela precisa ape-
nas de um operador para ligar e desligar –, a recicladora 
transforma resíduos orgânicos em adubo para o solo. 
Processa facilmente frutas, verduras, legumes e carnes, 
diminui os custos de armazenamento em câmara fria e 
coleta de lixo terceirizada. Com ela é possível reduzir até 
90% do volume do lixo inicial”, explica Camila Dourado, 
gerente de Marketing da Elvi.

Fornos inTeligenTes
Por sua vez, participando pela primeira vez diretamente 
da FIPAN, a Ferneto – uma empresa portuguesa, presente 
em 54 países – mostrou na feira o resultado de seu inten-
so trabalho de Pesquisa & Desenvolvimento, sob a forma 
de máquinas que atendem aos desafios do mercado bra-
sileiro. “Trouxemos, principalmente, equipamentos de 
grande porte, para produção industrial, como batedei-
ras com capacidade de 80 a 140 litros e masseiras para 
grande indústria, que desmancham de 150 a 200 quilos 
de farinha, além de máquinas para fabricação de pas-
téis de Belém, que produzem 1.900 unidades por hora. 
Tudo com tecnologia digital e construído integralmente 
em aço inox, ou em aço carbono pintado”, explica Rui 
Aveiro, diretor da empresa.

Já a Ferri lançou durante a FIPAN 2013 fornos inte-
ligentes para panificação com painel touch-screen, por 
meio dos quais, com um simples toque, o panificador 
pode dar o comando para assar pães e salgados. “Com 
eles é possível programar o tempo de funcionamento 
das chamas tanto para assar, fritar, cozinhar etc. Tudo 
com muita facilidade de manuseio”, garante João Go-
miero, diretor da empresa e figura das mais conhecidas 
no mercado. A empresa também esteve presente na feira 
com a sua representada Anconna, num estande à parte, 

resultados surpreendentes: num cenário marcado pela crise econômica 
e alta de dólar, a fiPan bateu r$ 800 milhões em negócios iniciados. 
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no qual apresentou amassadeiras e fornos rotativos im-
portados da Itália, destinados a grandes produções.

A Frigocenter, especialista em centrais de refrigeração, 
lançou na feira sua nova linha Chiller Flex. A grande novi-
dade está em seu sistema de refrigeração ecológica. Dife-
rentemente do sistema tradicional, essa solução permite 
a circulação de água por meio de uma bomba com contro-
le de vazão. E a utilização do gás ecológico, que não emite 
CFC, faz parte da adequação feita dentro das exigências 
do Protocolo de Montreal, que se refere às normas de qua-
lidade do ar para não causar danos à camada de ozônio. 
Além de não agredir o meio ambiente, o equipamento 
possui um sistema de controle inteligente de capacidade, 
que reduz o consumo elétrico sempre que possível.

Com quase 70 anos de atividades, a Hypo também 
marcou presença na FIPAN, tendo como foco o aprofun-
damento do sistema da norma NR-12: “Mostramos todas 
as nossas máquinas adequadas à nova legislação, para 
garantir a segurança dos funcionários das padarias, além 
da nossa nova geração de gabinetes em inox e mistos em 
ferro e aço. Para nós, a FIPAN é uma das feiras mais im-
portantes do País, que recebe um público decisor e sem-
pre interessado em novas tecnologias”, registra Edson 
Antunes Hyppolito, diretor comercial da companhia.

“A FIPAN para nós, da MaqFrio, é uma feira absoluta-
mente fundamental. Não tem com não estar nela, por-
que é aqui que encontramos todos os nossos clientes e, 
praticamente, com os pedidos fechados aqui, acabamos 
fechando nossa produção do ano inteiro”, comemora 
Bruno Fernandes, gerente de Marketing da empresa, 
que, nesta edição da feira, apresentou em seu estande 
vitrines expositoras extremamente diferenciadas, tanto 
produzidas aqui quanto importadas de seu parceiro da 
Itália, dotada com vidros basculantes, que facilitam bas-
tante a sua higienização e limpeza.

Higiene e resisTênCia
Adquirida no final do ano passado pela llinois Tool 
Works Inc. (ITW), a Perfecta Curitiba aproveitou sua par-
ticipação na FIPAN 2013 para explicar aos seus clientes 
de todo o Brasil a nova e inovadora proposta da empresa, 
enfatizando, principalmente, o seu serviço de assistên-
cia pós-venda. “O panificador é um profissional muitas 
vezes carente de informações sobre como otimizar a 

produtividade dos nossos equipamentos. Então, esta-
mos realizando um trabalho grande de trazer para ele 
esses referencias, a fim de que ele tire o máximo de nos-
sos produtos”, destaca Kelly Kato, técnica panaderil da 
Perfecta, que, durante a feira, produziu efetivamente re-
ceitas no seu estande, para demonstrar todo o potencial 
das máquinas que fabrica.

Já a Perlima apresentou produtos como o Carro De-
trito, com tem capacidade para armazenar 80 litros. 
Feito em aço inoxidável, o cesto possui três rodízios de 
borracha, que facilitam no deslizamento sem danificar 
o piso. Pode ser usado para descartar qualquer tipo de 
detrito. A tampa basculante, com pedal, não permite a 
utilização das mãos, proporcionando maior higiene. O 
bojo removível facilita o fechamento e o transporte dos 
sacos de lixo sem retirá-los de cima da base, além de fa-
cilitar também durante sua limpeza. Outra novidade da 
empresa mostrada na feira foi o lavador de botas é bem 
resistente, feito em aço inoxidável, e possui válvula para 
higienização com acionamento mecânico. Próprio para 
ser instalado na entrada de ambientes como vestiários – 
ou onde quer que se faça a higienização das botas, tem 
tamanho reduzido e é dotado com pedal e o chuveiro de 
enxágue que abrange todo o solado do calçado.

A Pratica colocou em operação oito estações de traba-
lho no seu estande da FIPAN 2013, para mostrar aos vi-
sitantes em cada uma das apresentações a performance 

mesas redondas transmitidas ao vivo pela tV SamPaPão colocaram 
em discussão relevantes temas de interesse do setor. 

TV SAMPAPÃO
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de seus inovadores equipamentos, além de soluções di-
versas para panificação e também permitir que o visi-
tante possa interagir com o equipamento que necessita. 
“Trouxemos para a feira muitas novidades, entre elas a 
nossa linha Comfort Wiesheu de fornos programáveis, 
equipamentos modulares para diversas utilizações que 
inclui Fornos Turbo para quatro e seis assadeiras, forno 
de lastro, estufa e coifa, indicados para compor várias 
possibilidades de modulações, podem ser conferidos no 
estande da Prática-Wiesheu”, destaca Milton Machado, 
diretor comercial da Prática, que também montou no 
seu estande o Espaço do Consultor, no qual parceiros 
demonstraram suas habilidades no desenvolvimento de 
projetos e consultoria na área de panificação.

Pela oitava vez na FIPAN, a Pris Embalagens chegou 
ao evento trazendo mais um resultado do trabalho de 
sua afinada equipe de Pesquisa & Desenvolvimento. En-
tre elas, uma solução inusitada, que adapta o sistema 
de produção de cupcakes para os bolos vendidos nas 
padarias: uma embalagem forneável para bolos extre-
mamente diferenciada. “Ela foi criada para gerar prati-
cidade, utilizando um sistema muito semelhante ao da 
produção de cupcakes. Com ela, a massa vai direto para 
o forno, e, quando sai, basta o confeiteiro fazer os fu-
ros para colocar o recheio e se preocupar apenas com 
a face de cima, a da cobertura, porque as outras já vêm 
conformadas dentro da embalagens. Aí é só colocar a 
tampinha plástica, que protege contra contaminações e 

contatos, e expor o produto na vitrine”, explica Yuberto 
Tessirogui, gerente de Vendas da Pris.

Uma das participações mais bem-sucedidas da  
FIPAN na área de máquinas e equipamentos foi também 
a da RestoClean, que apresentou um sistema inovador 
para limpeza de alumínio, ferro, aço inox, caixas plás-
ticas, vidros e porcelanas, sem agredir o meio ambien-
te. O RestoClean X10 é uma solução inteligente para a 
limpeza e higienização definitiva nas cozinhas indus-
triais, que opera a uma temperatura de 80 graus, lim-
pando higienizando e retirando toda a gordura e gordura 
carbonizada dos utensílios de alumínio, ferro, aço inox, 
plástico, vidro e porcelana nas cozinhas industriais. O 
RestoClean X10 é certificado pela ANVISA, é biodegradá-
vel, multiuso, não contém soda cáustica, não é tóxico e 
não é corrosivo. “Isso coloca a RestoClean numa posição 
de player que preza pela sustentabilidade respeitando 
o meio ambiente, pois utilizando o Sistema RestoClean 
X10, em substituição a outros produtos químicos, nossos 
clientes ajudam a diminuir os danos ao meio ambiente”, 
destaca Fred Nassel, fundador da empresa. 

aTiVidades paralelas
A FIPAN 2013 também primou pela programação para-
lela à mostra de produtos e serviços que trouxe como 
conteúdo. Uma das novidades da feira nesse âmbito foi 
a criação de um espaço de mais de 300m2, denominado 
“Tendências & Inovações”, apresentado em formato de 

ambev e Souza Cruz foram as patrocinadoras da fiPan 2013, promovida pelo SamPaPão, com o apoio da aipesp, abip, Sindustrigo, fiesp e 
fecomercio, e organização da Seven. 

Roberto Silva
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galeria, no qual os visitantes que pretendem reformar 
ou estão construindo sua panificadora encontraram so-
luções muito úteis para o seu negócio. Nesse local, foram 
expostos produtos, máquinas e serviços, que auxiliarão 
na construção e no espaço das padarias e do varejo inde-
pendente de alimentos. Além de maquinários mais com-
pactos para a panificação, pisos antiderrapantes, lâmpa-
das que gastam menos energia e até uma compostagem 
de lixo orgânico, que transforma 450 litros em adubo em 
pó, estiveram disponíveis nesse local. Isso sem falar, em 
móveis práticos para salões de padaria e lançamentos 
de produtos de outros países – ou mesmo do Brasil – que 
auxiliam a simplificar a produção de alimentos.

Outra instalação que fez muito sucesso na feira foi 
o Espaço Vigor Show, em cujas salas foram realizadas 
aulas com chefs confeiteiros, nas quais os visitantes 
aprenderam a preparar novidades culinárias deliciosas, 
que, em breve, estarão nos estabelecimentos do setor 
de panificação e no varejo independente de alimentos. 
“Nessas atividades, os chefs ensinaram a confeitar, criar 
receitas novas em pães recheados, pizzas e até decora-
ção de bolos diferenciados, além de verrines – a nova 
tendência da culinária moderna –, doces servidos em 
pequenos copos e sobremesas deliciosas”, conta Débo-
ra Pitinati, analista de Marketing da Vigor, empresa que 
patrocinou o espaço.

Entre as atrações desta FIPAN, esteve o Ciclo de 

Palestras Fiesp, com temas especialmente selecionados 
para micro e pequenos empresários relacionados à ges-
tão empresarial, custos e serviços, mão de obra quali-
ficada, entre outros. O IDPC também realizou palestras 
e minicursos sobre qualidade e higiene dos alimentos, 
gestão de padarias, pizzas, decoração de bolos, doces 
e cupcakes, entre outros temas. No estande do IDPC, 
aliás, a animação foi total. Ao término das aulas, além 
da degustação de pratos feitos, o apresentador Márcio 
Minucci sorteava um bolo para a plateia. Cerca de 1.000 
pessoas se inscreveram e participaram das aulas.

As visitas técnicas às padarias paulistanas também 
foram muito procuradas. “Quase 200 pessoas dos esta-
dos do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Pará, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina par-
ticiparam dessas visitas e descobriram como funcionam 
as panificadoras da capital paulistana”, salienta Antero 
José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

expositores capricharam no visual: a edição 2013 da fiPan entra para 
a história como uma das detentoras dos estandes mais bonitos. 
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Este ano, pela primeira vez, a FIPAN contou com a 
participação efetiva de vários empresários chineses 
que expuseram seus produtos buscando represen-
tação e vendas no Brasil. “Tivemos expositores de 
vários países – Alemanha, França, Espanha, Portu-
gal, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Peru, 
Venezuela, Itália e Turquia – que trouxeram seus 
produtos e comercializaram vários deles. 

“Nossa feira cresceu bastante nos últimos anos 
e isso é um reflexo desse mercado. Os investidores 
estrangeiros, apesar da alta do dólar, ampliaram 
a sua participação na FIPAN 2013 e, nessa edição, 
contamos com mais de 30 países expondo seus pro-
dutos para o consumidor nacional. E os chineses 
gostaram do resultado e alguns deles irão expor na 
FIPAN SUL, que acontecerá nos dias 30,31 de outu-
bro e 1º de novembro desse ano, no Centro de Even-
tos FIERGS, em Porto Alegre (RS)”, afirma, satisfeito, 
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.



SINDIPAN / AIPAN / I.D.P.C

Associação Dos Industriais de Panifi cação e Confeitaria de São Paulo 
Sindicato da Indústria de Panifi cação e Confeitaria de São Paulo 

I.D.P.C - Insti tuto de Desenvolvimento de Panifi cação e Confeitaria
Rua Santo Amaro,313 - Bela Vista - SP  CEP : 01315-001 Tel.: (11) 3291 - 3700

O consultório odontológico foi projetado com os mais modernos equipamentos, 
além de uma equipe qualifi cada e apta a atender aos associados da melhor forma 
possível, proporcionando garanti a e qualidade no resultado dos serviços ofereci-
dos.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO A SUA DISPOSIÇÃO 

Anúncio dentista.indd   1 01/08/2013   12:46:46



38 :::  IP&C 789  :::  Ago/Set 2013

f i P a n  2 0 1 3

mesas redondas
Para abrir ou gerir uma padaria é preciso mais do que 
um bom ponto, equipamento suficiente, profissionais 
qualificados e matérias-primas de qualidade. Por trás de 
tudo devem estar também a atenção às exigências dos 
poderes públicos, o cuidado na área industrial, a preocu-
pação com os funcionários, a boa gestão administrativa 
e, acima de tudo, o empreendedorismo. Assim, montar 
ou gerenciar uma padaria é mais do que botar a mão na 
massa. Nesses momentos, por melhor que seja um pro-
fissional da área, no caso a panificação, é preciso buscar 
orientação profissional. Tanto faz se o empresário está 
iniciando um grande estabelecimento ou uma pequena 
padaria. A gestão é praticamente igual nos dois casos – e 
decisiva para o sucesso do negócio. 

Com o objetivo de instrumentalizar os empresários 
no que tange a essas questões, a TV SAMPAPÃO tam-
bém promoveu na FIPAN uma programação especial, 
com a apresentação de várias mesas redondas, com a 
participação de representantes das entidades de panifi-
cação e confeitaria e membros da indústria, abordando 
temas de interesse dos empresários do setor. A primei-
ra delas teve como tema a NR-12, norma que trata da 
segurança dos equipamentos com o objetivo de reduzir 
o número de acidentes nas padarias. Nesse encontro, o 
presidente Antero José Pereira teve oportunidade de re-
gistrar que, embora a norma tenha pertinência absoluta, 
o setor está com dificuldades de se adaptar a ela, uma 
vez que os equipamentos dentro da NR-12 estão sendo 
vendidos quase pelo dobro do preço. Em função disso, 

Feira TeVe ColeTa seleTiVa

Durante a FIPAN, quem andava pelos corredores da fei-
ra encontrou alguns estandes com um selo identifican-
do uma iniciativa bem-sucedida do Comitê Feminino 
do SAMPAPÃO: o projeto “FIPAN Sustentável”, que cole-
tou quase uma tonelada de resíduos recicláveis – entre 
latas de alumínio, papelão e plástico – produzidos pelas 
11 empresas que aderiram à ideia. Foram eles: AB Brasil, 
Adimix, AmBev, Anaconda, Arcólor, Bunge, Coca Cola 
FEMSA, Itaiquara, Ocrim-Mirella, Souza Cruz e Unilever.

Todo esse material foi destinado à Associação As-
sistencial e Profissionalizante Visarte, uma entidade 
que atua no acolhimento e na capacitação de pessoas 
carentes, por meio do artesanato sustentável. Como já 
ocorre tradicionalmente, a Visarte também coletou ali-
mentos nos estandes dos expositores no final da feira. 
Ao todo foram doadas mais de duas toneladas de gê-
neros alimentícios diversos, que foram distribuídas, no 
dia 27 de julho, às famílias atendidas pela Associação. 

Cláudio Lira

a ação do Comitê feminino conseguiu coletar quase uma tonelada 
de resíduos recicláveis durante a feira, que foram doados à Visarte. 

Para a presidente do Comitê Feminino, Evane dos San-
tos, a sensação é de dever cumprido: “Estamos felizes 
por termos conseguido montar um planejamento e  
vê-lo efetivado”, afirma, com muita satisfação.
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Durante a realização da FIPAN 2013, o estande do 
SAMPAPÃO teve a honra de receber a visita da di-
retora-geral da Europain, Marie-Odile Fondeur, e da 
diretora da Promosalons Brasil, Marie-Ange Joarlette. 
Muito simpática, Marie-Odile se disse muito bem im-
pressionada com a ampliação do número e da quali-
dade dos estabelecimentos que, hoje, se tem no País. 

“O modelo da padaria brasileira é uma espécie 
de precursor do que ainda vai acontecer na Europa 
e pode ser adaptado para lá, porque o consumidor 
do Velho Continente não quer mais apenas comprar 
pão na padaria, mas, sim, almoçar, jantar e levar 
produtos para casa. Naturalmente, o caráter arte-
sanal da padaria francesa é um traço muito forte 
dos proprietários desse tipo de estabelecimento por 
lá, que, na totalidade dos casos, são padeiros, que 
colocam a mão da massa. Mas creio que a padaria 
francesa tem que evoluir nesse sentido”, pontua a 
diretora da Europain.

Essa tendência, aliás, na interpretação de Marie-
-Odile, é prova da de outra tendência, a da multi-
culturalidade no setor mundial da panificação. Ou 
seja, o intercâmbio de receitas e sabores, que vem 
sendo cada vez mais difundido nos quatro cantos 
do planeta. “Essa é uma manifestação explícita do 
consumidor, e os panificadores do mundo todo te-
rão que baixar as resistências e se adaptar a essa 
nova tendência, bem como a outras, como a produ-
ção em maior quantidade de itens específicos para 
públicos específicos, como é o caso dos diabéticos e 
das pessoas que querem incluir produtos mais sau-
dáveis em suas dietas diárias”, observa. Tal proposta 
de intercâmbio vem se materializando na Europain 
já criou a Rue du Succès, palco da apresentação de 
uma padaria brasileira completa, que foi montada 
por lá na última edição da feira.

Marie-Odile e Marie-Ange também estiveram no 
estande do SAMPAPÃO para discutir possíveis siner-
gias no futuro. “Já temos, de muitos anos, uma sólida 
parceria com a FIPAN, principalmente no sentido de 
fazer a divulgação mútua de nossos eventos. Mas, 
é claro, queremos estreitá-la ainda mais. Estamos 
abertos à discussão de qualquer tipo de proposta. 
Podemos fazer isso, por exemplo, conversando e 
emprestando o nosso savoir-faire para a realização 
de concursos de panificação e confeitaria, muito 
importantes para a valorização dos profissionais. 
Ou mesmo a criação de um Pavilhão Europain na 
FIPAN, que seria uma evolução daquilo que já é fei-
to hoje na feira com a participação de expositores 
internacionais, com o objetivo de estimular o inter-
câmbio entre empresas brasileiras, francesas e de 
todo mundo que participam da Europain, a fim de 
estabelecer parcerias mais viáveis, uma vez que, 
para tramitar produtos via importação, ainda exis-
tem barreiras alfandegárias e custos muito altos no 
Brasil”, finaliza Marie-Ange.

direToras da europain VisiTam a Fipan

marie-odile fondeur (esq.) e marie-ange Joarlette, diretoras 
da europain, fizeram questão de visitar a fiPan e o estande do 
SamPaPão. 

Cláudio Lira
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o SAMPAPÃO está pedindo a flexibilização da lei: “Não 
se trata de retirar os dispositivos, mas de flexibilizá-los, 
para que possam ser mais simples”, demandou.

“Tendências de Produtos” foi o tema de outra mesa 
redonda. Entre outros temas, os participantes discuti-
ram nela formas de voltar à artesanalidade na padaria, 
sem, contudo, deixar de lado a produtividade, a fabrica-
ção de itens regionais e a necessidade de investimentos 
constantes em treinamento de pessoal e na presença de 
nutricionistas nas panificadoras, para garantir a evolu-
ção. Outro encontro da TV SAMPAPÃO que também foi 
bastante comentado, foi o que discutiu o tema “Eventos 
– Copa do Mundo e Olimpíadas”, no qual Wagner Ferrei-
ra, diretor do SAMPAPÃO, lembrou que se, infelizmente, 
o País não conseguirá entregar tudo o que pretendia em 

termos de infra-estrutura, pelo menos o Sindicato está 
trabalhando para criar programas de capacitação técni-
ca e profissional para que o setor da panificação paulis-
ta consiga atingir suas metas. “Estamos desenvolvendo 
cursos de inglês para as padarias que estão localizadas 
próximas a hotéis e aeroportos”, exemplificou.

Já a última mesa redonda da FIPAN tratou de ino-
vações e tendências para o segmento de panificação. 
Entre algumas soluções aventadas nesses campos, dis-
cutiu-se, entre outros assuntos, o aumento do consumo 
de pré-misturas, para proporcionar a padronização dos 
produtos, a centralização na indústria da produção das 
padarias, o resgate do sabor na preparação das receitas 
e, ainda, o recorrente problema da falta de mão de obra 
especializada.
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não deu outra: o Jantar do Panificador 2013 do SAM-
PAPÃO simplesmente arrasou! No dia 5 de julho, 
mais de 2 mil pessoas disseram um sonoro “Sim!” 

ao convite das entidades e lotaram o Clube Atlético Ju-
ventus para a grande festa da panificação paulista. Mais 
uma vez, contando com a animação do jornalista e apre-
sentador da Band, Luciano Faccioli como mestre-de-ce-
rimônias, o evento entrou para a história como um dos 
mais bem organizados e que mais fez sucesso entre os 
convidados. Tudo foi absolutamente perfeito, do delicioso 
cardápio à escolha das atrações, passando, é claro, pelos 
tão aguardados sorteios de brindes.

A noite foi aberta pelo presidente do SAMPAPÃO,  

alegRia assim, nunca se viu!
A festa maior da família panificadora paulista reúne mais de 2 mil pessoas no Juventus.

Antero José Pereira, que, em breve mensagem, saudou os 
panificadores e agradeceu a presença de diversas auto-
ridades ao encontro. “Para nós, o mês de julho é muito 
especial, porque é nele que comemoramos o Dia do Pa-
nificador e o de Santa Isabel, padroeira da panificação. 
Isso sem falar da FIPAN, que também acontece nesse 
mês”, registrou, lembrando que já se aproxima a data, 
em 2015, em que o Sindicato irá comemorar os seus 100 
anos de fundação: “Daqui a dois anos, todos aqui verão 
uma festa ainda mais inesquecível”, garantiu.

amigos da paniFiCação
Muitos políticos e representantes de entidades fizeram 

e

tira o pé do 
chão: alegria 
contagiante foi 
“matéria-prima” 
que não faltou 
durante a festa.
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questão de comparecer para prestigiar a festa. O ex-pre-
feito Gilberto Kassab fez questão de passar para abraçar 
a família panificadora paulista. “Essa é uma importante 
categoria, que gera empregos, representa um dos setores 
mais importantes da economia e uma categoria muito 
próxima do cidadão”, registrou, com muita alegria.

Figura assídua das comemorações da família panifi-
cadora paulista, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, 
chamado ao palco para fazer sua saudação, lembrou o 
momento vivido pelo setor e todas as batalhas vencidas 
pela categoria. “E nós continuamos sempre na defesa da 
categoria, buscando ajudá-la com novas e importantes 
conquistas”, pontuou, referindo-se à recente isenção do 
PIS/Cofins para a cadeia do trigo. (NE: Veja entrevista ex-
clusiva com o deputado Arnaldo nesta edição da IP&C)

mais de 2 mil pessoas disseram “Sim!” ao convite do SamPaPão e 
lotaram o Juventus.
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O deputado estadual Vicente Cândido, grande de-
fensor da atividade das pequenas e médias empresas, 
também fez questão de trazer seu cumprimento ao se-
tor naquela data comemorativa. “Este é um momento 
de festejar, é claro; mas, também de refletir sobre aquilo 
que ainda precisa ser feito pela categoria, como é o caso 
da pauta da desoneração. Vamos levá-la à votação no 
Congresso Nacional ainda este ano”, comprometeu-se.

Muito contente por encontrar velhos e novos amigos, 
o vereador Toninho Paiva foi outro a destacar seu pro-
fundo respeito e antiquíssima relação com o trabalho 
dos panificadores paulistanos. “Tenho procurado não 
só perpetuar o nome dos representantes do setor, como 
também promover a elaboração de leis que defendam e 
ajudem o desenvolvimento de suas atividades”, enfati-
zou sob aplausos da plateia. O mesmo aconteceu após a 
manifestação da vereadora Edir Salles, que fez questão 
de destacar: “Padarias são um tipo extremamente de-
mocrático de comércio, pois atendem a todas as classes 
sociais da mesma forma e com o mesmo carinho.”

Já Antonio de Almeida e Silva, presidente do Conse-
lho da Comunidade Luso-brasileira de São Paulo, evi-
denciou em suas palavras ao público que, embora haja 
muitos representantes de outras nacionalidades, a pani-
ficação ainda é, majoritariamente, um setor “dominado” 
pelos portugueses. “Então, a comunidade portuguesa 
de São Paulo também está em festa pelo desempenho e 

pelo que a panificação paulista representa, hoje, no pa-
norama econômico brasileiro”, afirmou.

Por fim, representando a Fiesp, o diretor da Central de 
Serviços da Federação, Paulo Henrique Schoueri desta-
cou a importância que o SAMPAPÃO tem dentro do con-
texto da entidade: “Trata-se de um sindicato bastante 
atuante e que tem em seu presidente Antero uma voz 
bastante forte dentro da casa, em defesa da categoria”, 
registrou sob aplausos.

paniFiCadores do ano
O ponto alto da solenidade foi a entrega do prêmio “Pani-
ficadores do Ano”. Este ano, quatro panificadores foram 
escolhidos para recebê-lo, em função de seu empenho 
profissional no sentido de projetar o nome e a imagem 
da panificação paulista, reconhecida, hoje, não só como 
uma das melhores do Brasil, como também do planeta.

Para Sofia Simões da Conceição, da Padaria e Con-
feitaria Jardim Brasil, única representante feminina do 
grupo, a conquista da premiação foi um importante re-
conhecimento de seu trabalho e de sua família. “Esta-
mos nesse mercado há mais de 30 anos e primamos pela 
qualidade no atendimento. É que, no fundo, acabamos 
sendo sempre cada vez mais exigentes naquilo que fa-
zemos”, disse, bastante emocionada.

Muito emocionado também, Gelson Silveira Oliveira, 
proprietário da Grão São Paulo Empório e Padaria, agra-

diversas autoridades marcaram presença ao grande encontro da 
família panificadora paulista.

representantes das empresas parceiras do SamPaPão também 
foram homenageados.

J a n t a r  d o  P a n i f i c a d o r



questão de lembrar a importância figura de seu pai, o 
saudoso Seu Américo, para evolução dos negócios de sua 

a diretoria do SamPaPão: presença ao lado dos associados em todos 
os momentos.

deceu a homenagem afirmando que recebê-la foi uma 
alegria enorme. “Estou muito feliz com a lembrança de 
todos. Em função dessa conquista – e também para hon-
rá-la –, procuraremos sempre, e cada vez mais, investir 
na qualidade de nossos produtos e no nosso atendimen-
to diferenciado”, enfatizou.

Ao receber o prêmio, Albino de Oliveira Nunes, da 
Quinta do Marquês, destacou em suas palavras a impor-
tância da inovação para o sucesso de qualquer empreen-
dimento no setor de padaria. Isso, naturalmente, sem fa-
lar no envolvimento que o panificador tem que ter dire-
tamente no negócio, para fazê-lo prosperar. “E nisso, eu 
sou um privilegiado, porque tenho toda a minha família 
sempre ao meu lado”, destacou, com muito orgulho.

Por sua vez, em seu discurso de agradecimento, o 
quarto homenageado, Antônio Américo Moreira Sil-
vestre, da Praça dos Pães Panificação e Confeitaria, fez 

J a n t a r  d o  P a n i f i c a d o r
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família: “Ele começou tudo isso, e eu só segui os pas-
sos dele. E sinto um orgulho e uma satisfação enorme 
que meus fi lhos, o Gustavo e o Marcus Vinicius, também 
acompanhem o que estou fazendo. E essa homenagem 
que estamos recebendo hoje é um estímulo a mais e um 
sinal de que não podemos parar”, fi nalizou.

alegria em alTas doses
Mas as homenagens da noite não pararam por aí. Desta-
cando a importância de se contar com o apoio de forne-
cedores e empresas que vivem o dia a dia da categoria 
da panifi cação, Antero José Pereira, presidente do SAM-
PAPÃO, chamou ao palco os patrocinadores do Jantar do 
Panifi cador 2013 para receber publicamente o reconhe-
cimento especial das entidades e de seus associados. 
Este ano o evento contou com o patrocínio da Adimix, 
Anaconda, AmBev, Bunge, FEMSA, Kibon, Moinho Pacífi -
co, Moinho Santa Clara, Ocrim e Souza Cruz. Todos mon-
taram pequenos receptivos e distribuíram brindes aos 
convidados na entrada da festa.

Outra homenagem foi feita ao trabalho do Comitê 
Feminino do SAMPAPÃO: “Com sua perseverança e de-
terminação, e no comando de diversas atividades, as 
Damas da Panifi cação Paulista estão conseguindo im-
portantes avanços no plano da responsabilidade social 
e no desenvolvimento de ações em prol da preservação 
ambiental, que estão conseguindo sensibilizar nossa ca-

tegoria, conquistando cada vez mais adeptos em apoiar 
suas diversas campanhas. Parabéns!”, enfatizou Antero 
José Pereira, antes de, no palco, posar para uma foto jun-
to com toda a Diretoria do Comitê Feminino.

Mas, é claro, não foi só isso. A animação do Jantar do 
Panifi cador foi garantida também por artistas convida-
dos especialmente para emocionar e não deixar o pú-
blico parado nas cadeiras e mesas. Assim, a pista do Ju-
ventus foi “aquecida” com o show de abertura do cantor 
moçambicano Guilherme Silva, que, em sua apresenta-
ção, percorreu vários ritmos nacionais e internacionais. 

E, fechando a festa com chave de ouro, foi a vez da 
dupla sertaneja César Menotti & Fabiano agitar a pla-
teia. Com sucessos antigos e músicas de seus novos CD 
e DVD “Ao vivo no Morro da Urca”, eles fi zeram todo o 
salão dançar e cantar na maior alegria. “Quando fomos 
convidados para fazer um evento para um sindicato, 
achamos que iríamos encontrar um pessoal sisudo e 
não muito participativo. Mas, quando chegamos ao Ju-
ventus, vimos que não era nada disso. A galera é super 
animada, e o show foi muito bacana, que entrou para 
a nossa história”, registrou César Menotti, após o en-
cerramento do espetáculo. “E à surpresa juntou-se uma 
grande alegria. E olha que a gente gosta de padaria, 
viu?! Basta olhar o nosso tamanho”, brincou Fabiano, 
deixando um grande abraço para toda a família panifi -
cadora paulista e paulistana.

César menotti & fabiano e Guilherme Silva: shows que, sem dúvida, entram para a história do Jantar do Panifi cador.

J a n t a r  d o  P a n i f i c a d o r



e n t r e v i s t a  –  f e r n a n d o  H a d d a d

SAMPAPÃO esta tramitando junto à Prefeitura de 
São Paulo um pedido no sentido de esta vir a com-
prar o pãozinho francês para a merenda das escolas 

municipais das padarias mais próximas a estas, em moldes 
semelhantes aos do Programa de Enriquecimento da Meren-
da Escolar (PEME) – já em curso na esfera do governo do esta-
do de São Paulo –, prevendo que esse fornecimento seja feito 
duas vezes por mês, sem necessidade de licitação pública. 

Para lançar a ideia e discutir o assunto, a Diretoria do 
SAMPAPÃO, liderada pelo seu presidente, Antero José Perei-
ra, foi recebida em audiência na Prefeitura Municipal de São 
Paulo pelo prefeito Fernando Haddad no dia 14 de agosto úl-

mais PÃo na meRenda escolaR
SAMPAPÃO faz proposta a prefeito Haddad para difundir o pão francês nas escolas.

O timo. Na ocasião, embora em meio a uma atribulada agenda 
de trabalho, o prefeito concedeu uma entrevista exclusiva à 
revista IP&C, na qual falou sobre esse e outros temas ligados 
à panifi cação.

ip&C: Prefeito, como senhor vê possibilidade de essa demanda que 
lhe foi feita vir a ser atendida?
Fernando Haddad: Em primeiro lugar, foi uma honra e uma 
alegria muito grande ter recebido aqui na Prefeitura a Direto-
ria do SAMPAPÃO e, em especial, o Antero, um amigo muito 
querido e uma pessoa muito gentil, que me receberam mui-
to bem no ano passado na sede das entidades, para dialogar-
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mos sobre São Paulo e sobre a importância da panificação 
para a cidade de São Paulo. Bem, com relação à sua pergunta, 
vejo com bons olhos a ideia de promover o pãozinho francês 
entre as nossas crianças nas escolas. 

ip&C: O senhor gosta de padarias? Costuma frequentá-las?
Haddad: Creio que todo o paulistano é fã de padaria e de pão 
francês. Embora, em função do meu cargo, eu já não consiga 
ir às padarias com tanta frequência, também sou fã delas. 
Quando eu era ministro da Educação e morava em Brasília, 
uma das coisas que eu me ressentia era da falta dessas ca-
sas por lá. Para mim, as padarias são uma marca registrada 
da cidade de São Paulo, muito valorizadas pelos moradores. 
Então, voltando à questão anterior, a proposta de promover o 
pãozinho francês, que faz parte da nossa cultura nas escolas, 
é muito interessante, que vai ser analisada com carinho. É 
óbvio que existe toda uma questão burocrática e de custos 
que precisa ser vista antes de ela ser aprovada, mas, de ante-
mão, digo que temos simpatia por ela, que pode representar 
um grande ganho para as escolas e para um setor que tam-
bém é parte da cultura paulistana.

ip&C: Como o senhor avalia a importância das micro e pequenas 
empresas, como é o caso da maioria das padarias, para a economia 
de São Paulo?
Haddad: Bem, eu a minha vida inteira fui um microempreen-
dedor. Trabalhei no balcão com meu pai durante muitos anos 
na Rua 25 de Março. Então, tenho o maior apreço por todo e 
qualquer empreendedor de São Paulo, porque sei como é difí-
cil manter uma porta aberta, pagar os funcionários, pagar os 
impostos, o aluguel. E nem todos os meses são iguais: num é 
mais fácil; noutro a dificuldade é maior. A vocação para o co-
mércio e o vínculo dos comerciantes – como os panificadores 
– com a cidade é muito forte, assim como é a sua representa-
tividade para a economia do município. E, de fato, se você for 
pensar bem, o que temos de maior visibilidade na cidade de 

São Paulo é o atendimento. As pessoas gostam de ir a uma 
padaria, a um restaurante, a um cinema para usufruir dos ser-
viços que a cidade oferece. Tem gente que até vem de fora do 
município para usufruir disso tudo. Assim, a importância das 
padarias no âmbito do comércio é muito grande, sim!

ip&C: E parece que há uma boa notícia no radar para os comer-
ciantes e, em especial para as padarias de São Paulo com relação 
ao “Habite-se”, não é mesmo?
Haddad: É verdade. Estamos dando impulso a um projeto 
que possivelmente será aprovado em breve, que permitirá 
a emissão do Alvará de Funcionamento Definitivo para imó-
veis de até 1.500m2 – o que era só Provisório pela legislação 
atual – e, ainda, a emissão do Alvará Provisório de Funcio-
namento para imóveis de 1.500 a 5.000m2, no sentido de ir 
regularizando a cidade. Então, eu diria que grande parte das 
padarias – pelo menos as que eu as conheço, e que têm, efe-
tivamente, menos de 1.500m2 serão beneficiadas com isso, 
e já receberão o Alvará Definitivo, para acabar com aquele 
temor de receber apenas o Provisório e, depois de dois anos, 
receber uma multa. Não! As padarias poderão se regularizar 
imediatamente e se livrar dessa burocracia, bastando o auto 
de vistoria do Corpo de Bombeiros, para atestar que o local é 
seguro e o proprietário continuar tendo o direito de exercer 
o seu oficio, sem nenhuma interferência da fiscalização, que 
vai apoiar os empreendedores da cidade.

ip&C: E o que a Prefeitura de São Paulo poderia fazer para coibir a 
prática da venda do pão clandestino?
Haddad: Bem, essa é uma questão difícil para a Prefeitura, 
porque a fiscalização da circulação de mercadorias é uma 
atribuição do estado. O que nós fiscalizamos é o comercio 
ambulante. Não há camelôs vendendo pão. Então, para nós é 
uma dificuldade.

ip&C: Sim, mas há pessoas vendendo livremente café da manhã 
em várias ruas e avenidas da cidade, incluindo aí o tradicional pão-
zinho com manteiga?
Haddad: Veja bem, quando isso acontece, nós coibimos. 
Quando a fiscalização da Prefeitura se depara com algo as-
sim, ela, evidentemente pega. Ela não só tem a autoriza-
ção, como o dever de coibir, porque para vender qualquer 
tipo de produto, você precisa da autorização da Prefeitura. 
E quando se trata de produtos alimentícios, a vigilância é 
redobrada, porque é uma questão de saúde pública. Então, 
quando qualquer panificador ou mesmo qualquer cidadão 
tiver noticia de alguém vendendo alimentos na via pública 
sem autorização, ele pode imediatamente acionar a Guarda 
Civil Metropolitana ou até Subprefeitura, que elas irão to-
mar as devidas providências. 

encontro na Prefeitura: da esq. para a dir., dr. Julio nabas ribeiro – 
advogado; Vera ruthofer – diretora executiva do Sindipan/aipan-SP; 
manoel alves rodrigues Pereira – Vice-presidente da aipan-SP; Carlos 
elias Gonçalves Perregil – Vice-presidente do Sindipan-SP; o prefeito 
fernando haddad; antero José Pereira, presidente do SamPaPão; e 
rui manoel rodrigues Gonçalves - Vice-presidente da aipan-SP.
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epois de oito anos de batalha, algumas medi-
das provisórias e apresentação de diversos ar-
gumentos com a ajuda do incansável “deputado 

da panificação” Arnaldo Faria de Sá, o setor comemora 
a redução a zero das alíquotas do PIS/Cofins para a fa-
rinha de trigo e o pão. E em caráter definitivo. A Lei nº 
12.839/2013 altera a Lei nº 10.925/2004 e determina a de-
soneração dos produtos da cesta básica definitivamente, 

agoRa, é PaRa todo o semPRe
O setor de panificação comemora a redução a zero das alíquotas do PIS/Cofins para a 
farinha de trigo e o pão.

D o famoso “pão nosso de cada dia”. Nesta entrevista, Ar-
naldo Faria de Sá fala sobre essa importante vitória.

ip&C: Deputado, como foi a luta para conseguir a desoneração?
Deputado Arnaldo Faria de Sá: Desde 2005 vimos tra-
balhando no sentido de renovar a desoneração da con-
tribuição do PIS/Confins sobre o pão. Isso foi uma gran-
de luta, porque as prorrogações, muitas vezes, foram 

e n t r e v i s t a  –  a r n a l d o  f a r i a  d e  s Á 
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conseguidas na undécima hora. Assim, o risco de não 
consegui-las sempre foi a nossa preocupação. Porém, 
finalmente, a isenção se tornou definitiva, graças à pro-
mulgação da Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013. E, agora, 
ela é para todo o sempre.

ip&C: Os senhores encontraram muita resistência para apro-
vá-la?
Dep. Arnaldo: Sim. Sempre que nos propúnhamos a 
conseguir outra prorrogação ou mesmo em transformar 
a desoneração em algo definitivo, encontrávamos um 
muro de muitas dificuldades e resistências, oriundas da 
Fazenda e da Receita Federal.

ip&C: E qual a sua análise sobre essa conquista?
Dep. Arnaldo: Acredito que essa medida beneficia não 
apenas a indústria e os panificadores, como também as 
classes economicamente menos favorecidas, para quem 
o pão é o único alimento que elas têm oportunidade 
de comer todo dia. Com essa medida, o preço do pão 
pode baixar, e a população poderá consumi-lo em maior 
quantidade.

ip&C: Qual o tamanho da renúncia fiscal do governo?
Dep. Arnaldo: Somando-se o pão de padaria às massas 
e aos pães industrializados, que também foram contem-

plados com a isenção do PIS/Cofins, a renúncia fiscal gira 
em torno de uma cifra pouco maior do que R$ 200 mi-
lhões, um valor que pode ser facilmente recuperado pelo 
governo, e em pouco tempo, com o aumento do consu-
mo a partir do incentivo.

ip&C: E agora, quais serão os próximos passos?
Dep. Arnaldo: Vamos continuar tentando uma redução 
tributária mais ampla no âmbito do pão. Há muito ainda 
por fazer.

ip&C: Como o senhor avalia a existência de outros problemas 
sérios rondando a panificação, como é o caso do pão clandestino?
Dep. Arnaldo: A erradicação do pão clandestino de-
pende muito de uma pressão que temos que fazer – e 
já estamos efetivamente fazendo – sobre o governo do 
estado. Nós sabemos e já informamos as autoridades 
governamentais que a existência desse tipo de pão, 
além de gerar impactos enormes sobre a arrecadação, 
prejudica a população, colocando a sua saúde em risco, 
o que é ainda mais grave, uma vez que os produtos são 
fabricados com “gatos” de energia, água contaminada e 
farinha desviada por ladrões de carga. E isso não pode 
continuar acontecendo. Temos, sistematicamente, co-
brado o governo do estado para que ele tome providên-
cias nesse sentido.

deputado arnaldo: 
agora, vamos 
continuar tentando 
uma redução 
tributária mais 
ampla no âmbito do 
pão. há muito ainda 
por fazer.
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o dia 19/04/2013 entrou em vigor a Portaria CVS 5/2013. 
Esse novo regulamento técnico é válido para todos os 
estabelecimentos que estão dentro do estado de São 

Paulo e que comercializam alimentos, bem como aqueles que 
oferecem serviços de alimentação, entre os quais se incluem 
as padarias, as lanchonetes, os restaurantes, as confeitarias, as 
rotisserias e os congêneres.

Assim, uma padaria que fica no município de São Paulo, de-

mais seguRança alimentaR 
com a PoRtaRia cvs 5/2013
Conheça o novo regulamento técnico de Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação.

N

n U t r i Ç Ã o

por Celina nakashima e monise baamonde*

a CVS 5/2013 chega para erradicar velhos hábitos, como 
a falta de ePis, e contribuir para o aumento da segurança 
alimentar nas padarias.

StockFree
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verá cumprir tanto os regulamentos da Por-
taria 2619/2011 (municipal/SP), quanto os da 
Portaria CVS 5/2013 (estadual/SP). As antigas 
CVS 6/99 e CVS 18/2009 ficam revogadas, isto 
é, não são mais válidas.

Já as padarias que estão fora do muni-
cípio de São Paulo, porém dentro do estado 
– como em Moji das Cruzes e Suzano, por 
exemplo –, deverão cumprir as normas da 
CVS 5/2013 (estadual/SP) e, também, as da 
RDC 216/2004 (federal).

e o que Há de noVo nesse 
regulamenTo?
Essa Portaria apresenta como inovação em 
seu Roteiro de Inspeção, a citação dos arti-
gos referentes a cada item de avaliação, bem 
como os quesitos de Boas Práticas nos quais 
a autoridade sanitária se fundamenta para 
fazer a avaliação do risco sanitário. 

A seguir, destacamos alguns itens obriga-
tórios da Portaria CVS 5/2013:
 Obrigatoriedade do uso de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI).
 Proibição do uso de máscara nasobucal.
 Uso de luvas descartáveis para manipula-

ção de alimentos prontos para o consumo, 
isto é, que sofreram tratamento térmico 
(cozimento, assamento ou fritura), ou que 
já foram higienizados.

 Produtos de higienização (limpeza + de-
sinfecção) deverão ser regularizados pela 
ANVISA.

 Proibição do descarte do óleo na rede de 
esgoto e águas pluviais.

 Destinação do óleo usado para empresas 
que fazem a reciclagem (Ex.: ONG Trevo, 
parceira da campanha de reaproveitamento 
do óleo de cozinha do SAMPAPÃO), transfor-
mando o óleo em biodiesel, sabões e tintas.

 O controle de pragas deve ser executado 
por empresa licenciada no órgão de vigi-
lância sanitária, e os produtos utilizados 
devem estar regularizados na ANVISA.

Tabela de tempetratura de recebimento

Congelados
-12 ºC (doze graus Celsius negativos) ou temperatura 
menor, ou conforme recomendação do fabricante

Refrigerados

Pescados
de 2 a 3 ºC (dois a três graus Celsius) ou conforme 
recomendação do estabelecimento produtor

Carnes
de 4 a 7 ºC (quatro a sete graus Celsius) ou conforme 
recomendação do frigofico produtor

Demais
produtos

de 4 a 10 ºC (quatro a dez graus Celsius) ou 
conforme recomendação do fabricante

Tabela de temperatura de armazenamento

I – produtos congelados

Temperatura recomendada (Graus Celsius)
Prazo de 
val. (dias)

0 a -5 (entre zero e 5 graus negativos) 10

-6 a -10 (entre seis e 10 graus negativos) 20

-11 a -18 (entre onze e dezoito graus negativos) 30

< -18 (menor que dezoito graus negativos) 90

II – produtos resfriados

Produtos Resfriados
Temperatura recomendada 

(Graus Celsius)
Prazo de 
val. (dias)

Pescados e seus produtos manipulados crus Máximo 2 (dois graus) 3

Pescados pós-cocção Máximo 2 (dois graus) 1

Alimentos pós-cocção, exceto pescados Máximo 4 (quatro graus) 3

Carnes bovina e suína, aves, entre outras, e 
seus produtos manipulados crus

Máximo 4 (quatro graus) 3

Espetos mistos, bife rolê, carnes empanadas 
cruas e preparações com carne moida

Máximo 4 (quatro graus) 2

Frios e embutidos, fatiados, picados ou 
moidos

Máximo 4 (quatro graus) 3

Maionese e misturas de maionese com 
outros alimentos

Máximo 4 (quatro graus) 2

Sobremesas e outras preparações com 
laticínios

Máximo 4 (quatro graus) 3

Demais alimentos preparados Máximo 4 (quatro graus) 3

Produtos de panificação e confeitaria 
com coberturas e recheios, prontos para o 

consumo
Máximo 5 (cinco graus) 5

Frutas, verduras e legumes higienizados, 
fracionados ou descascados: suco e polpas 

de frutas
Máximo 5 (cinco graus) 3

Leite e derivados Máximo 7 (sete graus) 5

Ovos Máximo 10 (dez graus) 7

Aplicando esse regulamento (CVS 5/2013), as padarias poderão 
oferecer aos seus clientes produtos com qualidade, visando sempre 
à segurança alimentar, o que mantém um cliente atraído e fideliza-
do pelos seus produtos e serviços.

n U t r i Ç Ã o
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Dados de mercado comprovam que as crianças exercem um grande poder de decisão sobre 
o que cada família consome. E, quando o chega o dia delas, 12 de outubro, esse “poder” é 
exercido de forma ainda mais especial. Que tal, então, presentear a garotada nessa data tão 
importante incluindo estas receitas exclusivas do IDPC no cardápio de sua padaria?

dia das cRianças com saboR
ainda mais esPecial

Rendimento: 20 UNIDADES 
COM 30G CADA. 

PoP caKe das 
cRianças

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Massa de Bolo 100 400

PRocesso de fabRicação:  
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Juntar o chocolate branco com o creme de leite para formar a ganache.
3. Acrescentar a ganache esfarelada à massa do bolo e levar a geladeira por 
aproximadamente 30 minutos. 
4. Dividir a massa em bolinhas com 20g cada, espetar o palito e banhar no 
chocolate ao leite. Esperar secar.
5. Decorar com confeitos e servir em seguida. 

(*)% 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.

informação nutricional (Porção com 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 158kcal = 664kJ 8%
Carboidratos 23.3g 8%
Proteínas 2.4g 3%
Gorduras Totais 6.6g 12%
Gorduras saturadas 3.3g 15%

Gorduras trans 0.3g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 0.5g 2%
Sódio 98.3mg 4% 

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

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Ganache:

Creme de Leite 7,5 30
Chocolate Branco 19 75

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Chocolate ao Leite 100 200

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

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

Rendimento: 43 UNIDADES 
COM 40G CADA.

PÃo nutRitivo de 
beteRRaba

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPonja:

Farinha de Trigo 25 250
Água  24 240
Farinha Integral 15 150

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

RefoRço:

Farinha de Trigo 50 500
Beterraba 25 250
Água 12 115
Farinha Integral 10 100
Margarina sem Sal 7 70
Fermento Natural 5 50
Fermento Fresco 3 30
Açúcar 3 30
Queijo Parmesão 3 30
Leite em Pó 3 30
Glucose 3 30
Sal 2 20
Melhorador 1 10
Noz Moscada q.b. -

(*)% 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.

informação nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 235kcal = 987kJ 12%  
Carboidratos 27.4g 9%  
Proteínas 9.1g 12%  
Gorduras Totais 9.8g 18%  
Gorduras saturadas 5.1g 23%  

Gorduras trans VD não 
estabelecido

Menor ou igual a 0,2g VD não 
estabelecido 

Fibra alimentar 2.6g 10%  
Sódio 469mg 20%  

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 a massa ficar lisa.
4. Acrescentar a água e bater.
5. Deixar descansar por aproximadamente 60 minutos, até 
dobrar de volume.

Reforço e montagem
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar na masseira a farinha de trigo, farinha integral, 
o açúcar, o sal, o melhorador e o fermento. Misturar na 
primeira velocidade por 2 minutos.
3. Acrescentar aos poucos a beterraba, a margarina, o queijo 
parmesão, o leite em pó, a noz moscada e a glucose. 

4. Passar para a segunda velocidade e bater por 5 minutos 
até o ponto de véu. 
5. Retirar a massa da masseira e deixar descansar por 15 
minutos, coberta com plástico. 
6. Dividir em peças com 40g cada, bolear e deixar crescer por 
aproximadamente 45-60 minutos.
7. Assar em forno de lastro a 180ºC com vapor por 20-25 
minutos.
8. Rechear com creamcheese, queijo branco, alface e tomate.
9. Servir em seguida.

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Recheio  

Queijo Branco 100 1.000
Creamcheese 50 500
Alface 40 400
Tomate 40 400
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PRocesso de fabRicação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Peneirar a farinha, o sal e o fermento. Reservar.
3. Bater os ovos em velocidade média até triplicar de 
volume.
4. Misturar manualmente os secos peneirados com o azeite, 
o creme de leite e o requeijão.
5. Adicionar os ovos batidos em neve à mistura, dividindo 
em três etapas.
6. Misturar o milho e o queijo.

(*)% 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.

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 295kcal = 1239 kJ 15%  
Carboidratos 27.3g 9%  
Proteínas 9.1g 12%  
Gorduras Totais 16.6g 30%  
Gorduras saturadas 5.7g 26%  
Gorduras trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar 1.2g 5%  
Sódio 562mg 23%  

Rendimento: 12 UNIDADES 
COM 80G CADA

cuP caKe 
diveRtido

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Ovos 100 250
Farinha 95 235
Milho Verde 40 100
Requeijão Cremoso 45 100
Creme de Leite 20 50
Azeite 20 50
Queijo Parmesão 20 50
Fermento Químico 8 20
Sal 1.2 3

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

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Recheio:

Creamcheese 200 500
Batata Palha 40 100
Total 589,2

7. Com auxilio de manga de confeitar, porcionar a massa nas 
forminhas de cupcake.
8. Levar ao forno pré-aquecido a 190C° por aproximada-
mente 20 minutos.
9. Colocar o creamcheese em uma manga de confeitar e 
decorar o cupcake. Finalizar com batata palha. 
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

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

PRodUção das Receitas do idPc – equipe técnica do idPc: celina 
nakashima – coordenadora técnica; monise Baamonde – nutricionista; 
Welker evangelista, ricardo aranda e robson sene – demonstradores 
técnicos. fotos: cláudio lira.

(*)% 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.

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 209kcal = 878kJ 10%  
Carboidratos 36.6g 12%  
Proteínas 4.4g 6%  
Gorduras Totais 5.5g 10%  
Gorduras saturadas 2.8g 13%  

Gorduras trans 0g VD não 
estabelecido 

Fibra alimentar 0g 0%  
Sódio 64mg 3%  

PRocesso de fabRicação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar os ingredientes com um fuet.
3. Preparar a calda de caramelo e untar as formas.
4. Assar em banho-maria a 180ºC no forno lastro por 
aproximadamente 40 minutos. 
5. Desenformar e sirva a seguir decorado com chantilly. 

Rendimento: 15 UNIDADES 
COM 60G CADA.

Pudim ioguRte 
de moRango

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Leite Condensado 100 500
Iogurte de Morango 33 165
Leite 33 165
Gemas 23 115

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Açúcar 100 250
Água 50 125

calda:
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tecnologia de softwares é uma grande aliada para 
reduzir as fraudes internas nos estabelecimentos.

“O olho do dono é que engorda o gado.” Esse 
não é apenas um dito popular, mas uma realidade quando 
se trata de negócios, ainda mais quando os furtos e fraudes 
cometidos por funcionários constituem 16% do faturamen-
to, segundo Estudo do Provar (Programa de Administração 
de Varejo), da FIA-USP, dado mais recente disponível. 

PRevina-se contRa fRaudes
e fuRtos na sua PadaRia
A tecnologia de softwares é uma grande aliada para reduzir as fraudes internas 
nos estabelecimentos.

A

por luiz bento*

Existem diversas maneiras de uma empresa ser 
fraudada por seus colaboradores por meio da utilização 
indevida de alçadas nos seus sistemas. Em especial, os 
proprietários de padarias devem ficar atentos a situa-
ções como: 
 Excesso de “cortesia” – O funcionário oferece gratui-

tamente itens no atendimento de balcão, tais como 
bebidas ou sobremesas a um cliente, com o objetivo 
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de receber uma gorjeta acima da média. 
 Troca de itens – Lançar um item de menor preço e 

embolsar a diferença em dinheiro. 
 Alterar pedidos após impressão da pré-conta – O 

funcionário, com auxilio do gerente ou caixa, impri-
me um pedido no valor total e apresenta ao cliente. 
Depois que o cliente paga em dinheiro, o funcioná-
rio cancela um item do pedido e embolsa a diferen-
ça. 

 Alegar falsa solicitação do cliente – O funcionário 
apresenta a conta com pagamento inferior ao total, 
alegando ao gerente que o cliente se recusou a pagar 
um dos itens e embolsa a diferença. 

 Transferência de item – Transferir itens que não tem 
controle por impressão de comanda de uma conta a 
outra para embolsar a diferença.  

parCeira Fiel
Dentro desse cenário, a tecnologia entra como um 
grande aliado para reduzir as fraudes internas. Além 
das instalações de câmeras de segurança, cofres ele-
trônicos e sistemas de acesso (fechaduras com senha, 
catracas digitais), já existem softwares no mercado que 
ajudam o proprietário a identificar possíveis furtos em 
tempo real. 

Uma das soluções disponíveis permite que o dono 
monitore as transações em seu estabelecimento em 

tempo real para identificar qualquer atividade fraudu-
lenta ocorrendo no estabelecimento. Assim, tem tempo 
hábil para verificar a ação e evitar o roubo. O softwa-
re também gera relatórios e análises que permitem ao 
proprietário ver suas perdas e decidir da melhor forma. 
Além disso, essa tecnologia ajuda a melhorar os contro-
les operacionais para que não haja furtos novamente, 
ou seja, os controles são adaptados para refletir os mais 
recentes padrões de desvio, protegendo o restaurante 
contra os tipos de golpes mais recentes. 

Porém, para definir a necessidade de investimento 
em tecnologia, a empresa deve primeiro saber quanto 
está perdendo. O valor destinado ao investimento em 
segurança não deve ser maior do que as perdas. 

Um levantamento feito pela Associação Brasileira 
de Segurança Orgânica (ABSO) mostra que pelo menos 
5% dos empregados furtariam no local de trabalho se 
tivessem uma oportunidade.

Por isso, uso outro ditado para finalizar esse texto: 
“Prevenir é melhor do que remediar”. Claro que organi-
zando os custos para não ter mais prejuízo e também 
aliando a tecnologia a uma boa gestão dos funcionários, 
pois se o colaborador se sente comprometido, valoriza-
do e bem remunerado, os furtos tendem a diminuir.

*luiz benTo é diretor comercial da NCR Brasil.

excesso de “cortesia”: 
uma das fraudes mais 
comuns é o funcionário 
oferecer gratuitamente 
itens no balcão, para 
ganhar uma gorjeta 
acima da média.
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comum, por ser um ganho extra, que muitas pes-
soas utilizem o dinheiro da restituição do Imposto 
de Renda de forma desordenada, apenas saciando 

os impulsos consumistas. Contudo, para o presidente da 
DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos, autor 
do livro “Livre-se das Dívidas” (Editora DSOP), é impor-

o Que fazeR com o dinheiRo
da RestituiçÃo do iR?
Até dia 16 de dezembro, a Receita Federal liberará o pagamento dos lotes de restituições do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2013, ano-base 2012, e a lotes residuais dos anos 
anteriores. Mas o que fazer com esse dinheiro? 

é tante ficar atento para não desperdiçar essa chance de 
ajustar sua vida financeira. 

“A primeira preocupação das pessoas deve ser com as 
dívidas. Quem estiver com financiamentos ou dívidas no 
cheque especial ou no cartão de crédito deve estabelecer 
uma estratégia para eliminar o problema. Essas dívidas 
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devem ser as primeiras a serem combatidas, já que as 
taxas de juros são mais altas do que a lucratividade de 
qualquer aplicação segura”, enfatiza o especialista.

Entretanto, Reinaldo alerta que é fundamental nego-
ciar essas contas antes de pagar, reduzindo ao máximo 
os juros e as multas. “O contribuinte também deve ter 
em mente que é hora de combater as causas das dívidas 
e não o efeito, e isso só de faz com educação financeira”, 
observa.

Já para os contribuintes que não têm dívidas, o ideal 
é investir o dinheiro. E, nessa hora, existem diversos ti-
pos de investimentos e investidores. “É importante que 
o investimento esteja atrelado aos objetivos das famílias 
que devem ser de curto, médio e longo prazo. Caso con-
trário, o retorno poderá não ser tão interessante, cau-
sando até prejuízos”, relata o presidente da DSOP.

onde inVesTir
Por mais que os números mostrem um tipo de investi-
mento como vantajoso, vários fatores devem ser avalia-

dos antes dessa decisão. Entre eles estão o comporta-
mento do mercado, que pode mudar de rumo com o cor-
rer dos tempos e, principalmente, os sonhos e objetivos 
que se quer atingir com o dinheiro investido.

Investir apenas na linha que aparentemente tem a 
maior rentabilidade pode ser uma armadilha, levando 
até mesmo a prejuízos. Além disso, o dinheiro poupado 
– como já foi dito aí atrás – deverá ser dividido em inves-
timentos direcionados aos objetivos e sonhos de curto, 
médio e longo prazos.

Sonhos de curto prazo são aqueles que se pretende 
realizar em até um ano. Para esses, é interessante apli-
car em caderneta de poupança, pois, quando o investi-
dor precisar, terá a disponibilidade de retirar sem pagar 
taxas, imposto de renda ou perder rendimentos.

Já os sonhos de médio prazo abrangem um período 
de um a dez anos. São aqueles que não ocorrem imedia-
tamente, mas conseguimos visualizar a realização em 
um período não tão longo. Para esse tipo de sonho, são 
interessantes linhas que tenham prazos pré-estabeleci-

Quando o leão abre 
as garras: se você não 
tiver dívidas, invista o 
dinheiro da restituição 
de forma correta, a fim 
de realizar seus sonhos 
de curto, médio e longo,
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dos no período do sonho a ser realizado. Entre as opções, 
Reinaldo Domingos lista o Tesouro Direto, o Certificado 
de Depósito Bancário (CDB), os Fundos de Investimen-
tos, os Títulos do Tesouro e o ouro. Nesses casos, antes 
de investir o dinheiro, o melhor é pesquisar em pelo me-
nos três instituições financeiras de grande porte.

Já os sonhos de longo prazo, são aqueles que a maio-
ria das pessoas acredita que não irão realizar, por re-
presentar algo muito distante. O tempo desses sonhos 
é acima de dez anos, o que faz com que muitos desani-
mem antes mesmo de começar. “Contudo, afirmo que, 
seja qual for o seu sonho, ele é possível de ser realizado. 
Mas, é preciso perseverança e começar imediatamente”, 
pontua Reinaldo. Para esses sonhos, a recomendação é 
investir em Tesouro Direto, previdência privada e ações. 

No caso de investimento em ações, o melhor é investir 
no máximo 20% do dinheiro total com essa finalidade. 
Isso porque existe grande risco em função do desempe-
nho da empresa na qual se investe.

É importante manter a calma e não tomar decisões 
por impulso. Além disso, é importante também ter uma 
reserva financeira extra para os imprevistos – para essa 
finalidade, a poupança também é recomendada, uma 
vez que, geralmente, tais problemas acabam desviando 
o dinheiro dos sonhos de médio e longo prazo. “Por fim, 
por mais que as informações direcionem para mudanças 
de aplicações, uma das premissas da educação financei-
ra é manter a calma e ter objetivos, o que fará com que 
a realização de seus objetivos se torne mais simples”, 
finaliza Reinaldo Domingos.



62 :::  IP&C 789  :::  Ago/Set 2013

H o m e n a g e m

PassaRela homenageia 
cRiadoR da galeRia dos PÃes
A cidade de São Paulo presta uma justa homenagem a Osvaldo Guedes.

uem passa pela nova passarela para pedestres 
da Av. Rebouças, em São Paulo, nas proximida-
des do Shopping Eldorado, vai ver que ela foi ba-

tizada como o nome do engenheiro, fazendeiro e empre-
sário Osvaldo Guedes de Oliveira, falecido em 2008, após 
cinco anos de luta contra um câncer. É uma homena-
gem da prefeitura paulistana, por iniciativa do vereador 
Toninho Paiva, à memória do criador, ao lado do irmão 
Milton Guedes de Oliveira, de um verdadeiro fenômeno 
da cidade, a super padaria Galeria dos Pães, nos Jardins, 
que atrai mais de cinco mil pessoas por dia e seis mil 
nos fi nais de semana. A inauguração ofi cial do logradou-
ro foi realizada no sábado, 22 de junho, com a presença 
de familiares e amigos de Osvaldo. 

“Agradeço muito a homenagem, que é muito justa, 

Q porque acredito que todo mundo sabe como o Osvaldo 
era guerreiro, batalhador e inovador, sempre preocupado 
em aumentar a qualidade dos produtos e serviços da Ga-
leria dos Pães, para atender aos clientes e valorizar o bair-
ro”, registrou, na ocasião, Dona Maísa, a viúva de Osvaldo. 

“Osvaldo foi um grande homem, um grande irmão, 
que sempre ajudou a família e todos aqueles que, de 
alguma forma participaram de sua vida. Por isso gos-
taria de fazer um agradecimento especial ao vereador 
Toninho Paiva, que abraçou essa causa, e hoje estamos 
sobre uma passarela que carrega o nome de uma pes-
soa muito importante”, disse, bastante emocionado, 
Milton Guedes. 

“Este momento e esta passarela trazem a lembrança 
de uma fi gura com um grande coração, que se destacou 

o vereador toninho Paiva 
e a família de osvaldo 
Guedes (detalhe) posam 
em frente à passarela que, 
agora, tem seu nome.
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no setor da panificação como empreendedor honesto e 
trabalhador, um pai de família e amigo muito especial 
para todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. 
Perpetuar o nome de pessoas como ele, que tanto contri-
buíram para a sociedade e para a valorização da cidade 
de São Paulo é uma obrigação. E estou muito feliz por 
termos conseguido realizar esta singela homenagem ao 
Osvaldo”, destacou o vereador Toninho Paiva.

espíriTo empreendedor
Nascido na cidade de Jaú em 1º de janeiro de 1943, fi-
lho de imigrantes portugueses, ele teve desde cedo um 
espírito empreendedor. Muito jovem ainda, seu dom de 
liderança despontou quando atuou como capitão de um 
time de futebol de várzea no bairro do Cambuci, ajudan-
do-o a conquistar vários títulos. 

Ao terminar seu curso de química, ingressou numa 

empresa multinacional, na qual permaneceu por mais 
de 15 anos, para, depois, abrir com o irmão sua primeira 
padaria, a Dengosa Pães e Doces, da Rua Dr. Melo Alves, 
no Jardim Paulista, que trouxe para o setor várias ino-
vações, como o sanduíche de metro, hoje um sucesso 
na grande maioria das padarias do Brasil. Foi também a 
primeira padaria a ter aço inox como revestimento em 
balcões de atendimento, oferecendo dessa forma um 
novo conceito de higiene e beleza. 

Mas o grande passo que redundou na criação da 
Galeria dos Pães só foi dado depois de muitos anos de 
trabalho e sucesso, em 1999, quando os irmãos e sócios 
Osvaldo e Milton vislumbraram uma visão futurista e re-
volucionária de oferta de multisserviços para o setor de 
panificação, inimaginável na ocasião e, hoje, um ícone 
reconhecido no setor, que funciona como uma espécie 
de divisor de águas na história das padarias brasileiras.
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mudança de perFil de ClienTe
Em setembro próximo, a Ibérica – Indústria e Comércio 
de Panifi cação, da Rua Manaus, Lojas 9/10, do Núcleo-1 
da Cohab-1 Presidente Castelo Branco, em Carapicuí-
ba estará completando 35 anos de existência. E ela é 
um exemplo exato daquilo que se costuma chamar de 
“negócio de família”: foi fundada pelo pai dos irmãos 
Antonio Marcelo, Vera Lúcia e Maria Tereza da Silva Al-
ves, que, hoje, dividem o comando do empreendimen-
to. E foram eles os artífi ces de uma repaginação total 
da casa, que foi reinaugurada no dia 3 de maio último. 
“Com a reforma, a padaria dobrou de tamanho. A área 
da copa, que praticamente não existia, foi aumentada 
para servir café da manhã e lanches. E, nos fi nais de 
semana, aproveitamos o espaço para servir almoço, 
com grill e massas”, conta Antonio Marcelo, que, com 

mudanças sÃo 
semPRe bem-vindas!
Num ramo onde a concorrência se acirra a cada dia, reformar sua padaria é, seguramente, 
um fator de geração de diferencial.

as irmãs, tem a Ibérica desde 1986. Mas não é só no 
tamanho que as mudanças podem ser notadas na pa-
daria: com a reinauguração, o movimento cresceu mais 
de 50%. “E o perfi l da casa também mudou – percebe-
mos que ela está sendo mais frequentada por famílias”, 
observa o proprietário, acrescentando que as vendas do 
pão francês e dos bolos, carros-chefes da Ibérica, tam-
bém aumentaram bastante. Aberta das 6h00 às 23h00 e 
com 32 colaboradores, Antonio Marcelo diz que o trei-
namento destes é muito importante para o bom fun-
cionamento da padaria: “Por isso, sempre que a Escola 
Móvel do SAMPAPÃO está nas imediações, mandamos 
algum funcionário para lá, a fi m de participar dos cur-
sos”, registra, sem hesitar.

o imporTanTe É inVesTir no aTendimenTo
Se alguém perguntar a Adolfo Augusto Soares Lopes, da 
Panifi cadora Estaiada, da Rua Padre Antônio José dos 
Santos, 604, esquina com a Rua Califórnia, no Brooklin, 
qual o segredo do sucesso de uma padaria, com um 
grande sorriso ele vai dizer: atender bem o cliente. “E 
se você puder carregá-lo no colo, tanto melhor”, brinca. 
Para isso, além de formar uma boa equipe e tratar os 
colaboradores como amigos, ele diz que o dono do ne-
gócio tem que se preocupar também com a qualidade 
dos produtos e com a diversidade da oferta, atualizan-

do-a sempre. Então, segundo ele, é muito importante 
ouvir o cliente, tanto quando ele faz elogios e suges-
tões, quanto quando ele deixa uma reclamação no 
Caixa, que é o “oratório” no qual 90% delas são fei-
tas. “Quando isso acontece, peço para a funcionária 
do Caixa anotar o telefone do cliente e faço questão do Caixa anotar o telefone do cliente e faço questão 

ibérica: com a reforma, 
a área da copa, que 
praticamente não existia, 
foi aumentada para servir 
café da manhã e lanches.

Fotos: Cláudio Lira
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de ligar pessoalmente para resolver o problema” diz. 
Adolfo – que tem 25 anos de experiência em padaria 
– e seus sócios Ricardo, Rogério, Toninho e Alexandre 
praticam essa política todo o dia nas seis panifi ca-
doras das quais são donos, entre elas a Estaiada, que 
compraram e reinauguraram recentemente, após uma 
reforma que incluiu uma série de aperfeiçoamentos, 
entre os quais a introdução do self-service para almo-
ço e de uma comunicação visual bem caprichada. Com 
esses cuidados, somados aos serviços que já oferecia 
– como happy hour, sopa e pizza à noite – “A melhor da 
região”, gaba-se Adolfo –, o movimento da casa já cres-
ceu 30%. “Padaria é um ramo maravilhoso. Mas você 
precisa gostar mesmo do negócio para fazer sucesso”, 
deixa como ensinamento.

de ligar pessoalmente para resolver o problema” diz. 
Adolfo – que tem 25 anos de experiência em padaria 
– e seus sócios Ricardo, Rogério, Toninho e Alexandre 
praticam essa política todo o dia nas seis panifi ca-
doras das quais são donos, entre elas a Estaiada, que 

estaiada: entre os 
aperfeiçoamentos, a 
introdução do self-service 
para almoço e de uma 
comunicação visual bem 
caprichada.
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inVesTimenTo no Food serViCe
A concorrência entre padarias na cidade de São Paulo 
exige que elas estejam sempre se aperfeiçoando para 
sobressair aos olhos do cliente. Ciente disso, os sócios 
da Orquídea Chic Pães e Doces, da Al. dos Aicás, 1.137, 
em Moema, resolveram recentemente não só dar uma 
turbinada na sua oferta de produtos e serviços, como 
também investir na reforma e ampliação da casa, que 
literalmente dobrou de tamanho, com a instalação de 
uma área para food service – que passou a servir pratos 
feitos –, e com a aquisição de um andar superior, para o 
qual foi transferida toda a sua produção. Isso, sem falar 
na inclusão da oferta do serviço de cestas de café da 
manhã. As mudanças agradaram bastante os clientes 
de Alcides de Sousa Ferreira e Américo da Silva Morei-
ra, que já há sete anos são os dois sócios proprietários 
da Orquídea Chic. “Embora os dois tenham muita ex-
periência no ramo, resolvemos contratar o serviço de 
um arquiteto, principalmente para dar à casa uma de-
coração mais sofi sticada e funcional, que, além do food 
service, também pudesse comportar confortavelmente 
outras áreas, como adega de vinhos, loja de conveniên-
cia e revistaria”, explica Cristiane dos Santos Moreira, 
fi lha de Américo. A padaria foi reinaugurada em abril 
deste ano. E, segundo Alcides, o movimento de clien-

orquídea Chic: alcides 
(dir.), com Cristiane e seu 
marido luciano estão 
orgulhosos com o visual e 
a proposta da nova casa.

tes simplesmente dobrou com a reforma: “Como temos 
muitas padarias aqui em Moema, a reforma, que dei-
xou a casa muito mais bonita, serviu como diferencial. 
Mas é claro, algumas coisas permaneceram as mesmas, 
como o nosso pão francês, ‘eleito’ pelos nossos clientes 
como o melhor da Av. Ibirapuera para cima”, destaca, 
orgulhoso, Alcides.

ONDE FICA?
Saiba um pouco mais sobre a cidade de Carapicuíba e dos bairros do Brooklin e Moema, onde estão localizadas 
as padarias citadas nesta edição.

a Cidade da ibÉriCa
Carapicuíba é um município da Região Metropolitana 
de São Paulo. Tornou-se município em 1965, quando se 
emancipou de Barueri. Seu nome tem origem na língua 
tupi, e embora exista certa controvérsia sobre seu signi-
fi cado, a versão mais aceita é que queira dizer “peixe que 
não se pode comer”. Foi uma das 12 aldeias fundadas 

pelo padre José de Anchieta (por volta de 1580), quando 
de sua chegada a São Paulo. Carapicuíba era ponto de 
passagem e parada dos bandeirantes em direção ao in-
terior. Afonso Sardinha, dono de terras (terra doada pelo 
Rei de Portugal) na região, aproveitou-se da mão de obra 
indígena para o cultivo de suas terras e, também por 
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sua ordem, em 1590 construiu uma capela. Em meado de 
1854, o Barão de Iguape comprou terras na região, dando-
-lhe o nome de Fazenda Carapicuíba, vendida, em 1923, 
para Delfino Cerqueira, que, anos mais tarde, contratou 
uma empresa para lotear e construir ruas em suas glebas. 
Na década de 30, os pioneiros já acreditavam no povoado 
que nascia, porque a região possuía clima excelente e ter-
ras apropriadas para a cultura de batatinhas, cereais, le-
gumes e hortaliças, onde se cultivavam também o casta-
nheiro europeu e a amoreira, o que atraiu muitas famílias 
de imigrantes japoneses, interessadas no cultivo da terra, 
para a cidade. Hoje, bastante desenvolvida, Carapicuíba 
é dona de uma sólida estrutura esportiva, de educação 
e transportes. Tem diversos comércios e bancos e é uma 
cidade rica de supermercados de grandes redes, de hiper-
mercados e atacados.

o bairro da esTaiada
O Brooklin é um bairro nobre da cidade de São Paulo. 
Ele passou a ser conhecido como bairro em 1922, com 
a junção natural e quase simultânea de três grandes lo-
teamentos, que acabaram por consolidar o seu território. 
Quem lhe deu o nome atual foi a Light, em alusão ao 
lendário distrito do Brooklyn, de Nova York. Diversas de 
suas vias possuem nomes de locais dos Estados Unidos 
da América, tais como: Califórnia, Michigan, Florida, Te-
xas, Miami, Kansas, Nebrasca, Nova York e Hollywood. 
Até o mês de fevereiro de 1935, o bairro pertencia ao 
município de Santo Amaro, extinto no mesmo ano. Após 
a segunda metade do século 20 o bairro perde suas ca-
racterísticas industriais. Devido ao crescimento e desen-
volvimento empresarial da cidade de São Paulo houve 
a necessidade de criação de novas centralidades para 
a ocupação de novas empresas comerciais e prestado-
ras de serviços. Atualmente é conhecido por ser um dos 
bairros mais valorizados da cidade, com grandes con-
juntos empresariais e uma agitada vida noturna. Por ser 
um dos centros financeiros da cidade, possui um tráfego 

intenso em dias úteis da semana, principalmente na Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini. Porém, por ser uma re-
gião comercial, aos finais de semana, permanece livre de 
congestionamentos. Assim como o distrito do Brooklyn 
de Nova Iorque, a versão paulistana possui uma ponte 
como cartão postal: à beira da Marginal Pinheiros, situa-
-se Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, um dos no-
vos pontos turísticos paulistanos. 

o bairro da orquídea CHiC
Moema é um distrito pertencente à subprefeitura da Vila 
Mariana, na Zona Sul da cidade de São Paulo. A palavra 
“moema’ vem do tupi-guarani, que, no poema Caramuru, 
de Santa Rita Durão, foi já foi utilizada com o significado 
de “doçura”. A região que corresponde ao atual distrito era 
uma área de grandes chácaras que receberam imigrantes 
ingleses e alemães a partir de 1880. Seu crescimento eco-
nômico e populacional foi lento. A população começou a 
crescer visivelmente na década de 70, quando a região foi 
aproveitada por construtoras que investiram em seu cli-
ma agradável, terrenos planos e grandes lotes de baixo 
custo. Em 1976 foi inaugurado o Shopping Ibirapuera, um 
dos maiores e mais antigos do País. A região de Moema 
não tinha esse nome até 1987. Esse foi o ano em que os 
moradores da região decidiram fazer um abaixo-assinado 
para alterar o nome do bairro, até então chamado de In-
dianópolis, que não era muito bem aceito pela população. 
O prefeito da cidade no período, Jânio Quadros, atendeu 
ao pedido dos moradores. No distrito de Moema está lo-
calizado o Parque do Ibirapuera, um dos maiores da ci-
dade e tido como um dos cartões postais mais represen-
tativos de São Paulo, inaugurado em 1954. Região nobre 
da capital, Moema lidera o ranking do IDH em São Paulo 
(0,961) e tem a segunda renda média da cidade, sendo su-
perada apenas pelo Morumbi. Assim como os bairros de 
Indianópolis, Jardim Lusitânia, parte do bairro do Paraíso 
e Vila Nova Conceição, que possui atualmente o metro 
quadrado mais caro da cidade.

i n a U g U r a Ç Õ e s  &  r e i n a U g U r a Ç Õ e s 
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pesar de dificuldades em algumas regiões, o es-
tado de São Paulo supera a média nacional no 
cumprimento da Lei de Cotas 8213/91, que de-

termina um percentual entre 2% e 5% do quadro de fun-
cionários nas empresas com mais de 100 funcionários 
preenchidos por pessoas com deficiência. A média de 
cumprimento no estado de São Paulo é de quase 50%, 
enquanto a faixa nacional está em 26%.

“É importante que se busque oportunidades iguais 
para as pessoas. O trabalho é fundamental, a autoesti-
ma das pessoas também está no seu trabalho”, afirmou 
Paulo Skaf, presidente da Federação e do Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp).

Segundo Skaf, a maior dificuldade em relação à in-
serção de pessoas com deficiência está em determina-
das regiões. “Você não tem pessoas com deficiência em 
número suficiente em certas regiões para cumprir a lei. 
Então, estamos buscando caminhos de como resolver si-
tuações como essas”, completou.

acima da média
São Paulo tem quase o dobro da média nacional quando o assunto é inserção de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho

A uma grande luTa
O presidente da Fiesp acredita que o esforço maior deve 
ser na identificação das dificuldades e no compartilha-
mento das experiências entre os estados. “Sabendo 
qual é o problema a gente busca solução. Devemos pas-
sar as experiências que temos em São Paulo aos ou-
tros estados, os quais também devem ter dificuldades 
parecidas”, afirmou Paulo Skaf após participar de ato 
que marca o avanço da inclusão de pessoas com defici-
ência no mercado de trabalho ao longo dos 22 anos da  
Lei de Cotas.

O ministro do Trabalho e do Emprego, Manoel Dias, 
também participou do ato na sede da Fiesp e afirmou 
que a participação da federação no cumprimento da lei 
é “fundamental”. “São as indústrias que absorvem essas 
pessoas com deficiência. Na medida em que a Fiesp, com 
a importância que ela tem na economia brasileira, é par-
ceira, ela vai induzir muitos industriais a se incorpora-
rem a essa grande luta”, afirmou Dias.

Skaf (à dir.) 
e dias: ações 
para incluir 
ainda mais 
trabalhadores 
na indústria.
 

Everton Am
aro/Fiesp
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imPostos 
tRansPaRentes

Com a entrada em vigor da Lei da Transpa-
rência Fiscal, a apuração do valor dos tribu-
tos incidentes pagos pelo consumidor deve-
rá ser feita em relação a cada mercadoria ou 
serviço, separadamente.

ancionada pela presidente Dilma Rousseff, no dia 
10 de junho de 2013, entrou em vigor, em todo o 
território nacional, a Lei nº 12.741/2012, publicada 

no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2012. 
Conhecida como a “Lei da Transparência Fiscal”, ela foi 
fruto de um projeto de iniciativa popular, que reuniu 
mais de um milhão de assinaturas coletadas pela cam-
panha nacional “De Olho no Imposto”, da Associação 
Comercial de São Paulo. 

Esse novo dispositivo legal determina que os estabe-
lecimentos que comercializam mercadorias e oferecem 
a prestação de serviços ao consumidor discriminem nos 
documentos fiscais ou equivalentes, sempre em local visí-
vel, os impostos embutidos nos preços dos produtos e ser-
viços que compõem o valor recebido dos consumidores. 

Ainda que o prazo para a adequação às exigências da 
lei tenha sido de 06 (seis) meses, questiona-se sua aplica-
bilidade face à necessidade de regulamentação, que, por 
tal motivo, faria com que não fosse possível adaptar às 
novas regras aos sistemas informatizados das empresas. 

Quanto ao prazo para aplicação de multas e penali-
dades por descumprimento do novo sistema, este, num 
primeiro momento, estava indefinido. Mas, conforme ao 
disposto na Medida Provisória nº 620, de 12 de junho úl-
timo, após 12 (doze) meses a contar do início da vigência 
da Lei nº 12.741/2012, os infratores estarão sujeitos às 

por bruno zanim*

sanções previstas no Capítulo VII do Código de Defesa 
do Consumidor. 

A indicação do valor dos tributos incidentes deve ser 
feita separadamente para cada mercadoria ou serviço, 
inclusive na hipótese de regimes jurídicos tributários 
diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e 
prestadores de serviços, quando couber. 

De acordo com o Parágrafo 5º e incisos do art. 1º da 
lei, devem ser informados ao consumidor os impostos 
sobre operações Financeiras (IOF) e sobre produtos in-
dustrializados (IPI), o imposto relativo ao Programa de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público (PIS/Pasep), as contribuições para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins) e de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide), além dos impostos sobre 
serviços (ISS) e sobre circulação de mercadorias e pres-
tação de serviços (ICMS). As sanções previstas no Código 
de Defesa do Consumidor são as de multa, suspensão da 
atividade e cassação da licença de funcionamento. 

Vale ressaltar, que a regulamentação dessa norma 
continua sendo aguardada. Mas, até o fechamento desta 
edição da revista IP&C, ela ainda não havia sido publicada.

S

transparência: com a entrada em vigor da nova lei, os consumidores 
poderão saber quanto pagam de imposto em cada compra de 
produto ou aquisição de serviço.

*bruno zanim (OAB/SP 216.793) é advogado associado da Mesquita 
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável pelo 
Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

StockFree
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o longo da FIPAN – Feira Internacional de Pani-
ficação, Confeitaria e Varejo Independente de 
Alimentos, que aconteceu entre 22 e 25 de ju-

lho, no Expo Center Norte, em São Paulo,  a adequação 
do setor à NR-12 foi uma pauta recorrente. Durante 
mesa redonda transmitida ao vivo pela TV SAMPAPÃO, 
o presidente das entidades Antero José Pereira afirmou 
que vai solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), uma flexibilização nas exigências, além de um 
prazo maior para adequação, principalmente para os 
pequenos estabelecimentos.

No dia 24 de julho, o presidente recebeu na feira 
a visita dos auditores fiscais do Ministério do Traba-
lho Aida Becker e Roberto Misturini, ambos da Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio 
Grande do Sul (SRTE/RS), que vieram junto com o novo 
presidente da ABIP, Joaquim Batista de Oliveira, e com 
o vice-presidente da ABRAS, Marcio Milan. No encon-
tro, discutiu-se o processo de adequação da NR-12, a 
Norma Regulamentadora que define referências técni-
cas, princípios fundamentais e medidas de proteção 
em máquinas e equipamentos, com o objetivo de ga-
rantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

Aida Becker lembrou que a norma não é nova – foi 
publicada em 2010 e alguns dos seus prazos já vence-
ram. Mas disse que ficou contente com as máquinas 
que viu em exposição na FIPAN, pois foi possível per-
ceber uma evolução, embora ainda existam fabrican-
tes com dificuldades. “A evolução foi grande, inclusi-

meRcado ainda tenta se 
adaPtaR às eXigências da nR-12
SAMPAPÃO recebe visita de auditores do MTE na FIPAN para falar sobre a norma de 
segurança para máquinas e equipamentos de panificação.

ve todos tem sistemas de proteção, faltam pequenos 
ajustes na parte elétrica”, registrou. A auditora apro-
veitou para pedir que o SAMPAPÃO oriente os empre-
sários com algumas dicas para que eles possam che-
car se o produto realmente atende ao que determina 
a legislação. 

Por sua vez, Roberto Misturini, que atua na região de 
Caxias do Sul, afirmou que o Ministério do Trabalho tem 
orientado os panificadores e os fabricantes. “Quando há 
algum problema, o fabricante é notificado, explicamos 
o que deve ser feito e determinamos um prazo para a 
correção. Às vezes, porém, retornamos e nada foi feito. 

A

Visita do tem ao estande do SamPaPão na fiPan 2013. da esq. 
para a dir.: roberto misturini (mte), Joaquim batista de oliveira 
(abiP), aida becker (mte), antero José Pereira (SamPaPão) e marcio 
milan (abraS).

Ana Avezedo
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Então interditamos a máquina e chamamos a empresa 
para um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)”, ex-
plicou. “As multas variam de acordo com o tipo de infra-
ção, obedecendo uma tabela de acordo com a quantida-
de de empregados. Os valores podem variar de R$ 600 a 
R$ 6.000, em função da combinação das não-conformi-
dades”, destacou, por sua vez, Aida Becker.

Roberto diz que em alguns casos, o fiscal encontra 
entre 20 e 30 itens fora do padrão. “Com esse dinheiro o 
panificador poderia investir e comprar todas as máquinas 
novas. Então, não vale a pena não se adequar”, justificou.

Comissão TriparTiTe
O presidente do SAMPAPÃO aproveitou a visita dos au-
ditores do MTE para questionar o fato de os fabricantes 
de máquinas continuarem vendendo equipamentos 
não adequados à legislação. Os representantes do ór-
gão afirmaram que está sendo feita uma programação 
de fiscalização dessas empresas, mas que vale lembrar 
que o panificador tem sua responsabilidade. “Sabemos 
que, muitas vezes, o panificador não tem um profissio-
nal capacitado para verificar todos esses detalhes. Por 
isso, pedimos que o SAMPAPÃO indique esses fabrican-
tes que não estão atuando corretamente, para que pos-
samos fiscalizar”, solicitou a Aida Becker.

l e g i s l a Ç Ã o

Mesmo reconhecendo que os pequenos panifica-
dores estão com dificuldades para adquirir os equipa-
mentos, a auditora lembrou que a NR-12 passou por 
um longo processo e foi aprovada por uma Comissão 
Tripartite. “Isso foi o que conseguimos compor. O Sr. 
Antero foi um defensor ferrenho dos prazos, mas tí-
nhamos que ouvir também o lado dos trabalhadores”, 
argumentou.

Na ocasião, ela disse também que a NR-12 está pas-
sando por uma revisão completa, e que até o momen-
to não houve nenhuma demanda oficial para revisão 
nos prazos do Anexo 6, que trata das panificadoras. “A 
NR-12 está quase pronta para ser republicada. Sabe-
mos que existe interesse em aumentar o prazo, mas 
essa alteração depende da Comissão Tripartite, e não 
do governo”, esclareceu.

Voltando ao âmbito da fiscalização, Roberto Mis-
turini afirmou que tem procurado usar o bom senso. 
“No Sul temos casos em que cinco ou seis máquinas 
precisam ser trocadas. Faço um cronograma para que 
a troca ocorra a cada dois meses. Isso ajuda o pequeno 
empresário a resolver o problema. Se eu for interditar 
tudo, eu paro a padaria”, finalizou.

Confira no quadro abaixo da página a tabela dos 
prazos acordados.  ANA AZeVeDO

TIPO DE MÁQUINA ATÉ 10 EMPREGADOS 11 A 25 
EMPREGADOS

26 A 50 
EMPREGADOS ACIMA DE 50

Cilindro Dez/13 Jun/13 Dez/12 Jun/12

Amassadeira Jun/16 Dez/13 Jun/13 Ago/12

Batedeira Jun/16 Jun/16 Dez/13 Dez/12

Modeladora Jun/16 Jun/16 Jun/16 Dez/13

Fatiador de frios Jun/16 Jun/16 Dez/13 Dez/12

Demais máquinas Jun/16 Jun/16 Jun/16 Dez/14

prazos aCordados por beleCimenTo em Função do Tipo de máquina 
e nÚmero de TrabalHadores

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
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abiePan PaRticiPa de 
imPoRtantes eventos
Em julho e agosto, entidade marca presença na FIPAN 2013, em São Paulo, e no ESPACIO 
FOOD & SERVICE, no Chile.

ABIEPAN participou em grande estilo da FIPAN 
2013, promovida entre os dias 22 e 25 de julho, 
no Expo Center Norte, em São Paulo. O estande 

da entidade recebeu um grande número de visitantes, 
interessados não só nos plantões de dúvidas sobre legis-
lação de máquinas e equipamentos – em especial, sobre 
os trâmites da NR-12 –, realizados nos dias 22 e 25, como 
a participação dos especialistas Armando Taddei Júnior 
e Roberto Bilevic, como também na programação de pa-
lestras que ali foram promovidas no dia 23 de julho.

Com duração de uma hora, a primeira delas foi a 
intitulada “Projeto de Extensão Industrial Exportadora 
(PEIEX), com Tiago Terra, da Apex-Brasil e da Fundação 
Vanzolini, que falou sobre esse importante apoio que es-
sas entidades estão dando às empresas de máquinas e 
equipamentos que estão iniciando ou que querem ini-
ciar o seu processo de internacionalização. Na sequên-
cia, foi a vez da palestra “Ações e atividades do Convê-
nio 2013-2015 entre ABIEPAN e Apex-Brasil”, a cargo de 
Monique S. Morata, gerente de Projetos da ABIEPAN, que 
discorreu sobre as propostas e benefícios dessa parce-
ria para os fabricantes que querem exportar seus pro-
dutos. Encerrando a programação do dia, o Eng. João 
Carlos Martins Coelho, do Instituto Mauá de Tecnologia, 
ministrou a palestra sobre o “Programa de Avaliação da 
Conformidade de Fornos Elétricos para Panificação”, que 
também gerou grande interesse entre os visitantes no 
pequeno auditório do estande.

eVenTo inTernaCional
Com o apoio da Apex-Brasil, a ABIEPAN participou da 
feira ESPACIO FOOD & SERVICE, que aconteceu em San-
tiago do Chile, entre os dias 7 e 9 de agosto. O evento, que 
é anual, marcou com esta a realização de sua 3ª edição, 

A

consolidando-se como o principal encontro nacional da 
indústria gastronômica, dedicado a apresentar as novas 
tendências e inovações em equipamentos, acessórios, 
serviços e produtos.

O ESPACIO FOOD & SERVICE superou as expectativas 
iniciais de receber mais de 15.000 profissionais de toda 
a cadeia gastronômica, de alimentação industrial e es-
colar a lojas de conveniência e fast food, passando pelo 
setor de hotéis, restaurantes e catering. Mais de 80% dos 
visitantes que percorreram os corredores da feira eram, 
efetivamente, tomadores de decisão em seus negócios.

A edição de 2013 contou com mais de 230 expositores 
nacionais e internacionais e nos três dias da feira acon-
teceram diversas atividades paralelas, como concurso 
de chef, cozinha interativa com chefs renomados, além 
de seminários e palestras.

A ABIEPAN esteve presente no evento com uma área 
de 144m², na qual contou com a presença de seis em-
presas associadas: Arcolor, Bralyx, Titã, Pratica, MCI e a 
FIPAN. Com esta ação o projeto ABIEPAN/APEX preten-
deu reforçar, ainda mais, a sua atuação no segmento de 
gastronomia.

armando taddei Júnior, 
gerente executivo da 
abiePan, esclareceu 
dúvidas sobre a nr-12 
no estande da entidade 
na fiPan.

Cláudio Lira
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abip induCTs new board
The Brazilian Association of Bakery and Confectionery (ABIP) 
inducted on August 6th, at a ceremony held at the headquarters 
of the National Confederation of Industry (CNI), in Brasilia, a 
new Board for 2013-2017. The new organization’s president 
is José Batista de Oliveira, a professional with a long tradition 
in the middle, and that accounted for the vice-presidency of 
ABIP the previous administration. The new board – which 
brings the president SAMPAPÃO, Antero José Pereira as 1st 
vice president, and vice president of Sindipan-SP, Carlos Elias 
Gonçalves Perregil as vice president of the Southeast Regional – 
will aim to continue the process of renewal and consolidation of 
the sector, to promote the strengthening of bakeries, especially 
those that have not yet reached the point of balance, to support 
initiatives that result in exoneration of bread; organize courses 
and activities aimed at improving the management and provide 
visibility and institutional relevance even greater entity.

abip induCe nueVa junTa direCTiVa
La Asociación Brasileña de la Panadería y Pastelería (ABIP) 
instaló el 6 de agosto, en una ceremonia celebrada en la sede 
de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), en Brasilia, 
una nueva Junta para 2013-2017. El presidente de la nueva 
organización es José Batista de Oliveira, un profesional con una 
larga tradición en el medio, y que representó la vice-presidencia 
de ABIP en la administración anterior. La nueva junta – que trae 
el presidente SAMPAPÃO, Antero José Pereira como primero  
vicepresidente, y el vicepresidente de SINDIPAN-SP, Carlos Elias 
Gonçalves Perregil, como vicepresidente del Regional Sudeste – 
tendrá como objetivo continuar con el proceso de renovación y 
consolidación del sector, para promover el fortalecimiento de las 
panaderías, especialmente aquellos que aún no han alcanzado 
el punto de equilibrio, para apoyar las iniciativas que dan lugar a 
la exoneración de pan, organizar cursos y actividades destinadas 
a mejorar la gestión y dar visibilidad y relevancia institucional aún 
mayor entidad.

bakeries are in Full swing in brazil
The bakery and confectionery industry in Brazil is still heated 
and ignores the word crisis. The annual turnover of the sector 
was U.S. $ 70.29 billion, an increase of 11.6% over the previous 
year. In addition, businesses generate one and half million jobs 
directly and indirectly. The greatest evidence of timing of bakeries 
and patisseries was found during the 2013 edition of FIPAN – 
International Fair of Bakery, Confectionery and Independent 
Retail Food. For once again, the FIPAN packed the Pavilion of 
Expo Center Norte, in São Paulo It received 60,000 visitors, 
according to organizers, and handled a total of R$ 800 million in 
business started for its more than 300 exhibitors. “This is a very 
positive result which demonstrates the strength of the Brazilian 
bakery and of São Paulo. Our fair, considered the sector’s fifth 
largest in the world – and the sector’s largest fair in Latin America 
– brings news from around the world and attracts the attention of 
those in the bakery market and confectionery”, said Antero José 
Pereira, president of SAMPAPÃO, entities that promoted the fair.

panaderías esTán en plena marCHa en brasil
La panadería y confitería en Brasil todavía se calientan y se hace 
caso omiso de la palabra crisis. El volumen de negocios anual 
del sector fue de EE.UU. $ 70,29 mil millones, un aumento del 
11,6% respecto al año anterior. Además, las empresas generan 
un millón y medio de empleos directos e indirectos. Se encontró 
que la mayor prueba de la sincronización de las panaderías 
y pastelerías durante la edición de 2013 de FIPAN – Feria 

Internacional de Panadería, Confitería e Independiente Venta de 
alimentos. Por una vez más, la Fipan llenó el Pabellón de la Expo 
Center Norte, en São Paulo. Recibió 60.000 visitantes, según 
los organizadores, y manejado un total de R $ 800 millones en 
negocios iniziados por sus más de 300 expositores. “Este es un 
resultado muy positivo que demuestra la fuerza de la panadería 
de Brasil y de São Paulo. Nuestra feria, considerada la quinta 
más grande en el mundo en el sector – y la feria más grande de 
el sector de América Latina – trae noticias de todo el mundo y 
atrae la atención de las personas en el mercado de la panadería y 
confitería”, dijo Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO, 
las entidades que promueven la feria.

masp aCogerá la CelebraCión del día mundial 
del pan en são paulo
El 16 de octubre, coordinada por la Unión Internacional de la 
Panadería y Pastelería (UIBC), el planeta entero celebrará el Día 
Mundial del Pan y el Día Mundial de la Alimentación. En São 
Paulo, para repetir el éxito del año pasado, se llevará a cabo 
una vez más la gran fiesta en el lapso del Museo de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em la famosa Avenida 
Paulista, donde se hará la ya tradicional distribución gratuita 
de 30.000 rollos franceses, empaquetados en bolsas de papel 
reciclables desechables. El evento, organizado por SAMPAPÃO, 
contará con el patrocinio de lãs empresas Ticket y Danone.

masp will HosT THe world bread day in são paulo
On October 16th, coordinated by the International Union Baking 
(UIBC), the entire planet will celebrate World Bread Day and 
World Food Day. In São Paulo, to repeat the success of last 
year, will be held once again the big party in the span of the 
Art Museum of São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), in the 
famous Avenida Paulista, where will be done the traditional free 
distribution of 30,000 French rolls, packaged in recyclable paper 
bags disposable. The event, organized by SAMPAPÃO, will be 
sponsored by companies Ticket and Danone.

Here Comes THe spring FesTiVal 2013 oF sampapão!
Already scheduled for next October 27th in Country Club Ceripan, 
the realization of the Spring Festival 2013 of SAMPAPÃO. For 
now, the names of the main attractions of the event are still being 
guarded by the Organizing Committee of the party, which, as 
everybody knows, never disappoint in their choices. Anaconda, 
Ocrim, AmBev, Kibon, AB Brasil, Moinho Pacífico and Souza 
Cruz are already confirmed as sponsors of the event, but 
certainly other companies will get quotas to mark its presence in 
this large gathering with the bakery family of São Paulo.

aquí Viene la FiesTa de la primaVera 2013 de 
sampapão!
Ya programada para el 27 de octubre próximo en Country 
Club Ceripan, la realización de la Fiesta de la Primavera 2013 
de SAMPAPÃO. Por ahora, los nombres de las principales 
atracciones del evento están siendo vigilados por el Comité 
Organizador de la fiesta, que, como todos saben, nunca 
defrauda en sus elecciones. Anaconda, Ocrim, AmBev, Kibon, 
AB Brasil, Moinho Pacífico y Souza Cruz ya están confirmados 
como patrocinadores del evento, pero sin duda otras compañías 
obtenerán cuotas para marcar su presencia en este gran 
encuentro con la familia de panadería de São Paulo.
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De acordo com o artigo 8 – Inciso IV da Constituição Federal de 
1988, e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, assim como 
em Dissídio Coletivo, as empresas do setor de Panificação e Con-
feitaria deverão recolher as Contribuições Assistenciais trimestral-
mente.

A soma do valor das guias da 4ª Parcela 2013 Contribuições As-
sistenciais é feita da seguinte maneira:

1º – Verificar o número de funcionários que a empresa tem regis-
trados até o mês de agosto.
2º – Verificar a categoria em que a empresa se enquadra na tabela 
abaixo:

cálculo das 
contRibuições 
assistenciais

bem-vindos novos associados do samPaPÃo!

doCeira bruxela lTda – me aV. imirim, 1.375

um bolos Caseiros lTda. r. barão de iTapeTininga, 112 – loja 6

pão de ouro de guarulHos lTda. – epp r. iCara, 101

paniFiCadora lanCHaes elzo sênior lTda. – me r. ariCanga, 1.215

mini merCado luana r. CerquilHo, 96

pilon pães e doCes lTda. r. sanTo eugênio, 322

marCel simões CoelHo aV. jardim japão, 1.288

julho

Responsável Técnico (teórico) 9h às 12h 01/07 a 05/07

Atendimento ao Cliente (teórico) 14h30 às 17h30 01/07 a 15/07

Pasta Americana 8h30 às 12h30 10/07 a 16/07

Informática Básica (teórico) 9h às 12h 22/07 a 26/07

Salgadinhos (básico em salgados) 9h às 12h 29/07 a 02/08

higiene e Manipulação dos Alimentos (teórico) 15h às 18h 29/07 e 30/07

Chocolataria fina 15h às 18h 29/07 a 02/08

AgoSTo

Pães Rústicos  - 05/08/2013

Doces e Tortas geladas  - 05/08/2013

higiene e Manipulação dos Alimentos  - 05/08/2013

Básico de Panificação  - 05/08/2013

Responsável Técnico  - 12/08/2013

Atendimento ao Cliente  - 12/08/2013

Informática Básica  - 19/08/2013

Reaproveitamento de Sobras  - 19/08/2013

Rotulagem Nutricional  - 26/08/2013

Doces Finos  - 26/08/2013

Tábua de Frios  - 28/08/2013

idPc – agenda de cuRsos básicos 2013

SETEMBRo

Responsável Técnico 9h às 12 02/09 a 6/09

Petit four avançado 14h30 às 18h 02/09 a 06/09

Tendência em confeitaria 15h às 18h 09/09 a 13/09

Responsável Técnico 15h às 18h 16/09 a 20/09

Salgadinhos (básico salgados) 15h às 18h 16/09 a 20/09

Chocolataria fina 14h30 às 17h30 23/09 a 27/09

Tortas geladas 9h às 12h 23/09 a 27/09

higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 26/09 e 27/09

Básico confeitaria 14h30 às 18h 23/09 a 05/11

Atendimento ao cliente 14h30 às 17h30 23/09 a 04/10

ouTuBRo   

Massa folhada 14h às 18h 14/10 a 18/10

higiene e Manipulação dos Alimentos 9h às 12h 17/10 a 18/10

Pão rústico 9h às 12h 21/10 a 25/10

Pão fibras/ funcionais 15h às 18h 21/10 a 25/10

Decoração bolos (bicos) 9h às 12 28/10 a 01/11

Especial de natal 14h30 às 17h30 28/10 a 01/11

Básico de Panificação 14h30 às 18h 28/10 a 12/12

Responsável Técnico 9h às 12 28/10 a 01/11

NoVEMBRo   

Rotulagem nutricional 15h às 18h 06/11

Tábua frios 15h às 18h 07/11

higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 11/11 e 12/11

Atendimento ao cliente 14h30 às 17h30 11/11 a 26/11

Doces finos 14h30 às 17h30 25/11 a 29/11

DEZEMBRo   

higiene e Manipulação dos Alimentos 9h às 12 02/12 a 03/12

Tortas geladas 15h às 18h 02/12 a 06/12

Responsável Técnico 9h às 12 09/12 a 13/12

idPc – agenda de cuRsos 2013

Tabela de cálculo da Contribuição Assistencial

Categoria Qtde de UFESP Valor unitario 
da Ufesp

Valor da 
Guia

01
De 00 a 10 

funcionarios
13 Ufesp R$ 19,37 R$ 251,81

02
De 11 a 20 

funcionarios
17 Ufesp R$ 19,37 R$ 329,29

03
De 21 a 30 

funcionarios
20 Ufesp R$ 19,37 R$ 387,40

04
De 31 a 50 

funcionarios
26 Ufesp R$ 19,37 R$ 503,62

05
De 51 a 100 

funcionarios
36 Ufesp R$ 19,37 R$ 697,32

06
De 101 a 500 
funcionarios

80 Ufesp R$ 19,37
R$ 

1.549,60

07
Mais de 501 
funcionarios

400 Ufesp R$ 19,37
R$ 

7.748,00

3º – Multiplicar o número de UFESP da Categoria por R$ 19,37.

exemplos: 
A panificadora possui 05 funcionários até agosto. Então, a Catego-
ria seria 01. Assim, a guia será no valor de R$ 251,81.
A panificadora possui 32 funcionários até agosto. Então, a Catego-
ria seria 04. Assim, a guia será no valor de R$ 503,62.
A panificadora não possui funcionários registrados até agosto. En-
tão, a Categoria seria 01. Assim, a guia será no valor de R$ 251,81.

IMPORTANTE: Às guias que não forem pagas até o dia 10/09/2013 
serão acrescidos 10% ao seu valor, em virtude de cobrança de mul-
ta, e 1% de juros ao mês de atraso na Contribuição. A segunda via 
será solicitada apenas pelo nosso site, no campo de “Solicitações 
e Contribuições”.

Faça o recolhimento da Contribuição Assistencial, evitando, as-
sim, medidas judiciais futuras. Para mais informações, consulte o 
SAMPAPÃO pelos telefones (11) 3291-3700 ou 3291-3709, ou, ainda, 
pelo e-mail cadastro@sindipan.org.br. 

StockFree






