a n o 79 – n º 808 – o u t / n o V 2016

natal & ano noVo

a “fórmula” do sucesso é investir na criatividade

obra de arte

Painel gigante no prédio do
SamPaPão conta a história do pão

açúCar

ao contrário do que muita
gente pensa, ele não é o vilão

Gourmet

receitas da escola idPC para
você vender muito no ﬁm do ano

editorial

A palavra de ordem é: ESPERANÇA
Os ventos frescos da mudança, tenho certeza, irão soprar desde o Planalto e
se espalhar pelo Brasil, trazendo novos ares para estados e municípios, bem
como para nossos negócios e empreendimentos.

o

Os últimos dois meses foram repletos de no-

gente melhorar nossa visão na hora de separar

vidades na política nacional. E estas se tradu-

o joio do trigo.

ziram em mudanças substanciais desde o alto

Agora, é bola pra frente! É hora de todo

comando da Nação, com a posse efetiva de Mi-

mundo arregaçar as mangas e trabalhar para

chel Temer como presidente da República, até

que tudo dê certo, sem revanchismos, birras e

aquelas na esfera municipal, com a escolha de

outras coisas chatas, que se revelam altamente

novos prefeitos e vereadores nas mais de 5.500

improdutivas quando a ideia principal é seguir

cidades brasileiras.

em frente. A nossa parte, a do povo e a dos em-

Enquanto as pesquisas de confiança regis-

presários, precisa ser feita com hombridade e

tram o crescimento do otimismo entre os em-

coragem, com grandeza de índole mesmo. Já os

presários quanto aos rumos da nossa economia,

políticos, têm que ter acrescentadas a essas vir-

a relativa equalização do quadro político, embo-

tudes explícitas algumas mais, em níveis expo-

ra não tão harmônica quanto a gente esperava

nenciais, tais como honestidade, transparência,

e tanto precisava, é pedra angular muito bem-

competência.

-vinda para que possamos ter, pelo menos, uma

Tudo isso para dizer que temos aí pela frente

base para voltar a planejar o futuro de nossos

um período de profundos ajustes na economia,

empreendimentos. É o que temos para hoje, e

com crescimento abaixo do desejado e muitos

temos que exercitar, mais uma vez, nossa capa-

sacrifícios, que poderão e precisarão ser minimi-

cidade de fazer do limão, que temos nas mãos,

zados com medidas de controle e ajustes de ges-

uma suculenta limonada, embora a gente ainda

tão. Com tal consciência, os frutos virão e, quem

preferisse laranja.

sabe, já a partir de 2017, começaremos a dissipar

Mas, talvez, a faceta mais positiva dessa

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

o ranço dos erros cometidos no passado.

história toda seja o fato de que, se a confiança

Os ventos frescos da mudança, tenho certe-

ainda não voltou, pelo menos a esperança co-

za, irão soprar desde o Planalto e se espalhar

meça a crescer. O povo brasileiro fez o melhor

pelo Brasil, trazendo novos ares para estados

que pôde nessas últimas eleições: aguentou he-

e municípios, bem como para nossos negócios

roicamente a propaganda política na televisão,

e empreendimentos. A confiança há de voltar,

no rádio e nas ruas; comparou propostas e es-

trazida pelas mãos da esperança e de nossa

colheu seus candidatos; compareceu às urnas e

vontade legítima de ver as coisas mudarem

votou. E fez isso com muita consciência, porque

para melhor, sempre para melhor.

as já mais de 30 fases da Operação Lava Jato
serviram de alerta e de preciosa ajuda para a

Um grande abraço e entre nessa vibração
por um novo Brasil!
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painel de notícias
Os cAmiNHOs dA PANiFicAçãO muNdiAl em cONgressO
intercâmbio de profissionais entre os países pre-

A programação do 76º Congresso Mundial de Pani-

sentes. Além disso, o Congresso será realizado

ficação e Confeitaria, que acontece de 12 a 16 de
outubro, na sede do SAMPAPÃO, em São Paulo,

simultaneamente a outras duas grandes co-

está repleta de palestras e outras atividades

memorações. A primeira é a do Dia Mundial

focadas no aperfeiçoamento da panificação

do Pão, que será antecipada para o dia 14 de

mundial. Com promoção da Union Internatio-

outubro, e realizada, como nos últimos anos,
em frente ao prédio da Fiesp, na Av. Paulista,

nale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pa-

com distribuição de 40 mil pães franceses e de

tisserie (UIBC), o encontro vai reunir delegações

peças com informações e esclarecimentos sobre

de cerca de 40 países em torno da discussão de

o pão como fator de saúde às pessoas que passarem

temas atualíssimos do setor, entre os quais a oferta e
demanda do trigo nos próximos anos, qualificação de mão

pelo local. E o segundo, a tão esperada da Festa da Prima-

de obra na panificação e propostas para aumentar o con-

vera do SAMPAPÃO, no domingo, 16 de outubro. (Veja a

sumo do pão, além da realização de mais convênios para

nota aí embaixo)

FAlAmANsA NA 30a FestA
dA PrimAverA
É com grande satisfação que o SAMPAPÃO convida você,
panificador, bem como seus familiares e amigos para participar da 30a edição da Festa da Primavera, que, este ano,
será realizada no dia 16 de outubro, domingo, no Clube de
Campo Ceripan, em Ibiúna, com patrocínio da Ambev, Anaconda, Belarina, Santa Clara, Souza Cruz e Unilever. Prepare-se para viver um dia inesquecível, repleto de eventos, com
StockFree

show da banda Falamansa, além de um animado Festival de
Folclore, com apresentações de diversos países – entre eles,
Brasil, México, Portugal, França, Espanha, Irlanda, Alemanha

PrêmiO de JOrNAlismO
eNtrA NA retA FiNAl

e Taiwan –, assim como sorteio de muitos prêmios. Você não
vai perder, vai?!

Terminam no dia 31 de outubro as inscrições para
o 10º Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo, que vai
destacar as melhores reportagens sobre a panificação em 2016, nas categorias, “Mídia Impressa”,
“Mídia Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV e Internet”.
Os vencedores serão conhecidos no início do mês
de dezembro. Os primeiros colocados em cada
uma das categorias ganharão uma passagem
para Paris, mais €1.500; o segundo, uma passagem para Lisboa, mais €1.000; e o terceiro leva
uma passagem para Bueno Aires, mais US$500.
Divulgação
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Finalmente, as menções honrosas em cada categoria serão premiadas com um tablet.

painel de notícias
emPresA FAmiliAr e recursOs
HumANOs em FOcO
Muita atividade na Programação de Palestras realizadas toda última
terça-feira do mês, no auditório do prédio-sede do SAMPAPÃO, em parceria com o Departamento da Micro e Pequena Indústria da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Dempi). No dia 30 de agosto, a atenta
plateia de panificadores recebeu Stefan Salej, da Escola de Negócios Fundação Dom Cabral, que veio para falar sobre o tema “Desenvolvimento do
Comportamento Empreendedor em Herdeiros de Empresas Familiares”. De
forma bastante descontraída, em sua preleção Salej evidenciou, entre outros aspectos, a necessidade da manutenção de uma boa comunicação e
respeito entre as gerações, para a continuidade da empresa. Já no dia 27 de
setembro, o SAMPAPÃO recebeu o professor Sérgio Lopes, especialista em
AZM

Recursos Humanos, para ministrar a palestra sobre o tema “A Importância
Stefan Salej (acima) e Sérgio Lopes, recebendo
os agradecimentos da Diretoria do SAMPAPÃO,
ao fim de suas respectivas palestras.

do Recrutamento e Seleção Profissional”, na qual apresentou os benefícios
e vantagens práticas do recrutamento e seleção de pessoal, quando se obedecem os princípios e metodologias profissionais.

AIPESP

siNPAFrAN iNAugurA suA NOvA sede em FrANcA
No dia 17 de agosto, uma nova fase na panificação de

maior importância. Acredito que outras entidades do

Franca e região teve inicio com a inauguração da nova

estado de São Paulo sigam esse exemplo e contribuam

sede do Sindicato da Indústria de Panificação e Confei-

para um novo perfil do setor no estado”, afirma Mano-

taria de Franca e Região (SINPAFRAN). O prédio terá em

el Alves Rodrigues Pereira, presidente da Associação da

suas dependências toda infraestrutura para atender ao

Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São

panificador com agilidade e qualidade, e deverá contar,

Paulo (AIPESP), que esteve presente à inauguração.

inclusive, já a partir do segundo trimestre de 2017, com
um moderno Centro de Formação de Mão de Obra. O
presidente do Sindicato e empresário, Augustinho Vanderlei Juliati, assim como sua Diretoria, enxerga nessa
ação a possibilidade de contribuir para melhorar a qualidade da mão de obra do setor, bem como dos produtos
oferecidos atualmente nas padarias de Franca e região.
A iniciativa vem sendo reconhecida como excelente pelos panificadores, e mereceu elogios das empresas fornecedoras, que também poderão fazer uso das dependências do novo espaço para apresentar novos produtos
e contribuir para que o setor ofereça opções de qualidade aos consumidores. “A iniciativa do SINPAFRAN de
de formação e qualificação da mão de obra da panificação é digna de elogios. Hoje, um dos maiores desafios
do setor é o aprimoramento dos serviços e produtos. A
capacitação da mão de obra trata-se de um trabalho da

SINPAFRAN

investir em uma sede própria com auditório e um centro

Momentos de uma inauguração emblemática: Manoel Alves
com Augustinho Vanderlei Juliati e Diretorias das entidades.
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novidades
de cArA NOvA 1
Heineken, a cerveja Premium líder no mundo, amplia seu portfólio no Brasil com o lançamento da
VERSÃO “MINI”, COM 250ML, e deixa sua IDENTIDADE VISUAL MAIS “VERDE” em todo o mundo.
Os novos logos, rótulos e embalagens substituem a cor preta em seu banner por um tom verde escuro,
Heineken

trazem uma versão maior da famosa estrela vermelha e apresentam credenciais e histórias de marca
sobre sua qualidade, – cerveja puro malte produzida apenas com três ingredientes: água, malte, lúpulo,
sem esquecer da exclusiva levedura. SAC: 0800 888 1010Site: www.heinekenbrasil.com.br

de cArA NOvA 2
No ano em que se comemora os 500 anos da cachaça no Brasil, Sagatiba se
reinventa e apresenta novidades para os consumidores, com uma IDENTIDADE
VISUAL TOTALMENTE REPAGINADA. Entre as mudanças, estão novos rótulos
com uma identidade visual totalmente diferente que transmitem a brasilidade
da marca, além da mudança de nome de dois produtos: Sagatiba Pura passa
a ser Sagatiba Cristalina, e Sagatiba Velha passa a se chamar Sagatiba
Campari

Envelhecida. SAC: (15) 1532-381201. Site: www.campari.com/br/pt/

tAmANHO FAmíliA
A Perdigão ingressa na categoria Assa Fácil com uma novidade: EMBALAGENS TAMANHO
FAMÍLIA. São três opções de cortes de frango - coxa, sobrecoxa e coxinha da asa –, todos
temperados com alho, cebola e ervas A nova linha Assa Fácil Perdigão confere praticidade e
conveniência no preparo dos cortes de frango, que vai direto do freezer para o forno, sem a
necessidade de descongelar ou temperar. A categoria de carnes temperadas, que contempla itens
da linha Assa Fácil, está em ascensão e movimentou cerca de R$ 450 milhões nos últimos 12 meses.
BRF

SAC: 0800 701 7782. Site: www.perdigao.com.br

ele vOltOu!
Outra boa novidade da Perdigão é que, após quatro anos fora do mercado, o SALAME
PERDIGÃO está de volta às padarias brasileiras trazendo novidades. O produto agora será
vendido em dois tamanhos: além do formato tradicional, com aproximadamente 700g,
a marca oferecerá uma versão menor, pesando cerca de 300g. A proposta está em linha
com a estratégia de promover acesso à categoria a um preço competitivo, oferecendo um
produto com sabor marcante, garantindo a qualidade e a tradição da marca Perdigão. SAC:
BRF

0800 701 7782. Site: www.perdigao.com.br

queiJO de mesA
Com origem no norte da Holanda, o novo QUEIJO EDAM, da linha de Queijos
Regina

Especiais do Barbosa & Marques, empresa centenária e fabricante dos produtos
Regina, apresenta sabor suave, aromático e levemente adocicado. Produzido com
leite pasteurizado de vaca e massa semi-cozida, prensada na forma esférica, é um
queijo tipicamente de mesa devido ao apelo irresistível de suas olhaduras, seus
famosos furinhos. SAC: (33) 3277-9111. Site: www.regina.com.br
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destaque

Uma linda história,

PARA vER E coNtAR

Fotos: Marcus Frediani

O sonho virou realidade: instalação do “Painel da História do Pão” acaba
de ser concluída no SAMPAPÃO.

Carlos Dalarmelino:
honra e emoção ao
ver a gigantesca
obra concluída.

a

A ideia de instalar uma obra monumental que contasse

ria ser admirado por todos que nele embarcassem, Maia

a história do pão no prédio do SAMPAPÃO era bastante

deve ter dito para si mesmo: “Este é o lugar perfeito para

antiga. Contam alguns diretores que Frederico Maia, sau-

o nosso Painel da História do Pão!”

doso presidente das entidades, já a havia concebido antes

Verdade ou lenda, a abstração de Frederico Maia inspi-

mesmo da inauguração oficial da nova sede destas, que

rou a materialização de um sonho lindo, que agora pode

aconteceu no dia 25 de abril de 1998, com uma grande

ser visto e reverenciado bem no lugar onde ele possivel-

festa para 1.600 convidados. Ao ver o enorme espaço vazio

mente o havia pensado. Depois de um longo processo de

no não menos imenso vão livre do edifício, bem defronte

produção e preparativos, o Painel da História do Pão final-

ao elevador panorâmico, por trás dos vidros do qual pode-

mente acaba de ser instalado no prédio do SAMPAPÃO:

Out/Nov 2016 IP&C 808
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uma gigantesca obra, com cerca de 212m2, composta por

humanidade, por seu caráter simbólico, que transcende,

oito painéis afixados na parede interna de seu átrio. Uma

em muito, seus aspectos exclusivamente nutricionais”,

enorme obra de arte que conta, em imagens pintadas

comemora Dalarmelino, ao observar a magnitude da

pelo cenógrafo e artista plástico Carlos Dalarmelino, a

obra, que nasceu em seu ateliê, em Porangaba, cidade do

trajetória do mais sagrado dos alimentos, desde o início

interior paulista, e agora pode ser vista por todos. Mes-

do cultivo do trigo, nos primórdios da raça humana, até o

mo estando acostumado a produzir cenários gigantescos

evento das padarias modernas.

para óperas e espetáculos teatrais de dança, ele diz que

“Para mim, foi uma honra muito grande ter sido esco-

produzir o painel para o SAMPAPÃO foi uma experiência

lhido para elaborá-lo, principalmente por saber a impor-

emocionante e desafiadora: “Estudei muitas referências

tância que o pão tem não só para os panificadores de São

e, nesse trabalho, tive a sorte de poder contar com a con-

Paulo, do Brasil e do mundo, como também para toda a

sultoria e as orientações dos diretores das entidades, que

cONHeçA O sigNiFicAdO de cAdA umA dAs imAgeNs retrAtAdAs NO PAiNel dA HistÓriA dO PãO

O MUNDO: DO INÍCIO À GLOBALIZAÇÃO (TÉRREO)
Estima-se que o “berço” do pão tenha sido a Mesopotâmia, há
cerca de 12 mil anos. Porém, os primeiros registros escritos de
sua fabricação remontam ao Egito Antigo, no círculo vermelho
no painel. Hieróglifos com mais de 6 mil anos, à direita,
dão conta de sua importância como alimento, com status,
inclusive, de “iguaria dos deuses e faraós”. Dali, migrou para a
Europa e foi trazido para o Brasil nas naus portuguesas, já na
era das Grandes Navegações. A “Rosa dos Ventos”, à esquerda,
é emblemática desse período.

COMÉRCIO: O SURGIMENTO DA PADARIA (4º ANDAR)
A história do pão, é claro, é também a história das padarias.
Ruínas do que pode ter sido a primeira padaria do mundo,
datadas de 3.000 A.C., foram encontradas num oásis, no sul do
Egito. Mas foi bem mais tarde, em Roma, por volta do século II
a.C., que as padarias começaram a tomar forma, com a criação
das primeiras escolas de padeiro e dos primeiros comércios de
pão. Este painel, de cunho atemporal, retrata o início do ofício
de padeiro e de sua fabricação nesse tipo de estabelecimento.
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CIO DA TERRA: UM MOMENTO SAGRADO (1º ANDAR)
Cantada em versos e prosa, a relação entre os seres humanos
e o pão transcende a beleza estética para personificar uma
homenagem ao trabalho, nem sempre fácil de realizar. Tudo
começa com o plantio do trigo, com o ato de arar e semear a
terra, retratados neste painel atemporal. Apesar da dureza do
solo, do clima nem sempre ameno e do cansaço intrínseco,
trata-se do momento de beleza ímpar de fecundar a terra.
Por isso, nada mais natural do que celebrá-lo em família, com
muita festa e música.

CONTINUIDADE: DE PAI PARA FILHO (5º ANDAR)
Na história do pão, a família nunca sai de cena. Ao contrário, é
figura presente em todos os momentos. Elemento de agregação
de povos, ele também garante a subsistência e a prosperidade
dos núcleos familiares que o escolhem como ramo, não
raramente num processo que passa de geração em geração. Este
painel, com avô, pai, irmãos e filhos vivenciando intensamente o
negócio de padaria representa exatamente isso: o ícone máximo
da renovação e da continuidade de tal tipo de comércio.

destaque

formaram até uma comissão especial para organizar e

pectos religioso e sociológico, que permeiam o itinerário

dar vida ao projeto”, faz questão de acrescentar.

de sua existência, ligada, de maneira indissociável, ao

Realmente, o trabalho dessa equipe, comandada pelo

avanço dos povos nos quatro cantos do planeta”, conta

diretor cultural do SAMPAPÃO, Ricardo Jacob de Maga-

ele. “Assim, com uma trajetória repleta de simbolismos,

lhães Correa, foi muito dedicado. E, segundo ele, não po-

o pão – forjado a partir do milagre do trigo e que se re-

deria ser diferente: “O pão é um elemento comum, que

parte com o próximo – representa a própria vida, tal e

une a história de todas as civilizações, essa miraculosa

qual sempre a conhecemos, com evoluções e revoluções.

e, ao mesmo tempo, singela mistura de farinha, água e

Por isso, nada mais justo do que o SAMPAPÃO homena-

sal – à qual, nos dias de hoje, se acrescentou o fermento

geá-lo mais uma vez, por meio desta obra majestosa”,

– ele é uma unanimidade entre os povos. E isso não só

destaca Magalhães, animadíssimo com a conclusão dos

pelo seu caráter nutricional, como também pelo seus as-

trabalhos.

O FRUTO DO TRABALHO: A COLHEITA (2º ANDAR)
A família aparece mais uma vez retratada neste painel em torno
de um dos momentos mais sagrados dessa história, a colheita
do trigo. A união de todos em torno de uma proposta comum é a
simbologia mais marcante, como também o é a participação das
mulheres no trabalho. Assim como um filho que vem à luz do ventre
da mãe, o trigo sai das entranhas da terra para cumprir uma nobre
missão, que é a de colocar alimento sobre a mesa, o “Pão Nosso de
cada dia”. Uma sagrada missão, sem a menor dúvida.

INDÚSTRIA MODERNA: UM SALTO GIGANTESCO (6º ANDAR)
Vivo é o trigo e cheio de vida é o pão. Assim, como um
organismo que respira e evolui, a padaria se modernizou de
maneira ininterrupta ao longo dos tempos, até inaugurar, nos
dias atuais, um novo modelo, cuja proposta é sempre atender
mais e melhor ao cliente. Nesse processo, a tecnologia é
parceira constante do panificador, traduzindo-se em maior
segurança e desempenho para quem trabalha, e em garantia
de higiene, comodidade e conveniência para quem consome.
Esta é a síntese deste painel.

MOAGEM: A TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA (3º ANDAR)
O grão de trigo carrega dentro de si o sol de uma estação, a
água da chuva e o milagre da semente. Porém, dele é exigido
o bem-aventurado sacrifício da transformação, a fim de que
possa se transformar em farinha, a matéria-prima do pão. E
são os moinhos, nos primórdios movidos pelo vento e pela
água, que operavam esse milagre, por meio da mó, a pedra
que mói o grão a eles acoplada e retratada à esquerda no
painel. E onde há farinha não há fome, há vida, há paz e a
esperança de dias sempre melhores.

O CICLO DO PÃO SE FECHA: E RECOMEÇA (7º ANDAR)
“Debulhar o trigo / Recolher cada bago do trigo / Forjar no
trigo o milagre do pão / E se fartar de pão.” A primeira estrofe
da belíssima “Cio da Terra”, música do cancioneiro popular
brasileiro, retrata esse ciclo virtuoso, que tem seu começo
no trigo, seu meio na transformação da farinha e seu fim
na produção. Os pães dos mais variados tipos e origens
representados neste painel mostram, contudo, que a história
do pão vai muito além: depois de alcançar o ápice, ela
humildemente retorna ao seu início, para, então, recomeçar.
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especial / NATAL & ANO NOVO
Fotos: StockFree

Panetone

PARA todoS!

Concorrência brava: o
bom e velho panetone de
frutas cristalizadas, quem
diria, ganha cada vez mais
“competidores” nas vitrines.

Tradicional, inovador ou até mesmo “diferentão”:
invista na ampla oferta dessa delícia de final de ano.

r

Reza a lenda que o delicioso pão dourado, recheado de fru-

pão diferente, doce, misturando frutas cristalizadas.

tas cristalizadas veio ao mundo no século XV, na cidade

O pão ficou conhecido por ser muito gostoso e por sua

italiana de Milão, quando um jovem de família rica se apai-

forma diferenciada, copiando a cúpula de uma igreja.

xonou por uma plebeia, filha de um padeiro. O pai da moça

Como o pão fez muito sucesso, o jovem passou a divulgá-

não aceitava o namoro e o rapaz, para se aproximar da jo-

-lo como uma invenção do Sr. Toni, o pai da moça, ficando

vem e mostrar a seu futuro sogro que ele era uma pessoa

conhecido como Pão do Toni – em italiano, “Pane del Toni”

de bem, disfarçou-se de padeiro e foi trabalhar em sua pa-

–, passando logo a se chamar e a ter a grafia que tem hoje:

daria como auxiliar. Passado alguns dias, resolveu criar um

panetone. E de Milão ele subiu para os Alpes, no norte da
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Itália e, pouco depois, migrou também para a Sicília, no
sul. Rapidamente, também atravessou fronteiras e passou a ser conhecido em outros países, tornando-se uma
presença muito querida nas padarias, confeitarias e mesas de clientes em todo o mundo. E o final da história do
burguês e da filha do padeiro? Bem, com tanto sucesso, dá
para imaginar: deu tudo certo para os dois, e eles viveram
felizes para sempre.
evOluçãO NAturAl

Na verdade, a felicidade do casal milanês e o hábito de
consumir panetones nas festas de fim de ano é, hoje, algo
absolutamente indispensável. Afinal, Natal e Réveillon
também sem panetone não teria a mínima graça. E a
chancela de seu sucesso, curiosamente, partiu de uma receita bem simples de um bolo de massa fermentada, feito
com farinha de trigo, leite e ovos, ao qual se adicionava,
O pandoro é uma receita clássica, que tem público específico,
mas garantido no Natal.

no princípio, apenas passas e as tais frutas cristalizadas.
Notou esse “no princípio” aí na linha de cima? Pois é,

Out/Nov 2016 IP&C 808
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IP&C, porque eles são certeza de venda garantida. Afinal,
o que vale na padaria é a ampla oferta. Mas use e abuse
da criatividade também, porque panetone no final de ano,
vende mais do que água no deserto. Quem fabrica o produto investe para vender e lucrar mais. Por isso, a dica é:
fazer diferente também pode valer a pena. E muito.
Nessa toada, você pode seguir os passos, por exemplo,
de uma confeiteira de São José do Rio Preto, cidade do noroeste paulista, que queria um panetone diferente e, como
não encontrava nada no mercado, decidiu colocar a mão
na massa e criar uma receita própria. A ideia deu tão certo,
que, hoje, os panetones de massa folhada recheado com
frutas em calda, assim como o de leite condensado e damasco, ambos de autoria da moça, começam a vender à
beça já a partir do início de novembro. Afinal, para que esFala sério, dá pra resistir a este “trufadão” aqui? E ele ainda vem
com a colher: grande ideia!

perar o Natal para comer algo tão gostoso, não é mesmo?!
Outra dica interessante, é investir em panetones saudáveis. E aí não estamos falando apenas dos “Zero Açúcar”

foi proposital, porque, nos dias atuais, nem bem o mês de

e dos “Glúten/Lactose Free”. Há muita vida (e oportunida-

outubro começou, a gente já costuma ver lindos paneto-

des também!) além dessas fórmulas, digamos, mais tra-

nes nos supermercados, lojas especializadas e, lógico, nas

dicionais. Que tal, então, um panetone feito com farinha

padarias também, que usam essas delícias para atrair

integral orgânica, mel, frutas secas, chia e linhaça, por

sempre mais clientes. E, como a marca da inovação é algo

exemplo, top-hit de vendas da tal confeiteira de Rio Pre-

sempre necessário para se conseguir fazer isso – ou seja,

to. Mas, claro, há sempre lugar, também, para as versões

atrair e encantar clientes –, as formulações do “Pão do

mais heavy do produto, como a de panetone de lombinho

Toni” original também foram se diversificando e até mes-

de porco, que ela mesma criou. Em tempo, a massa dessa

mo se sofisticando, por meio da imaginação dos padeiros

preciosidade gastronômica também é folhada e a receita

e confeiteiros, bem como pela utilização da criatividade

ainda leva tomate e requeijão. Quem procura e pesquisa

gastronômica e de “raios gourmetizadores” das mais va-

sempre acha: fato!

riadas amplitudes e calibres.
Então, hoje, ninguém estranha mais ver panetones recheados com gotas de chocolate, do tipo mousse de chocolate branco e escuro, floresta negra, além sorvete, trufas,
doce de leite e goiabada, além de outros bem mais inusitados, como os salgados – os de bacalhau, de presunto e linguiça estão na moda –, até chegar a alguns bem
“diferentões» como o de carne seca e um de Coca-Cola
(acredite!), que fez muito sucesso no final do ano passado.
PANetONe de lOmBiNHO?

Daí, a proposta é uma só: invista nos clássicos, sim –
como os panetones de frutas cristalizadas, os chocotones e
até mesmo os tradicionais pandoros –, como dizemos e recomendamos na seção “Gourmet” desta edição da Revista
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Este panetone aqui aposta num visual diferente da tradicional
cúpula de igreja. Deu certo!

homenagem

UmA coNqUiStA

muito mais do que merecida
Fotos: Portugal em Foco

Rui Gonçalves recebe o título de
“Cidadão Paulistano” pelo seu
trabalho como empreendedor na
cidade de São Paulo.

e

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de
São Paulo, por iniciativa do vereador Jonas Camisa Nova,
na noite de 25 de agosto, homenageou com o título de
“Cidadão Paulistano” o empresário e vice-presidente do
SAMPAPÃO Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, pelo seu

Rui Gonçalves, recebe o título de “Cidadão Paulistano” das mãos
do vereador Jonas Camisa Nova (esq.) e do presidente da Câmara.

Out/Nov 2016 IP&C 808

15

homenagem

ser humano. Exaltou, também, a família, sempre presente
em todos os momentos de sua vida, bem como os muitos
amigos presentes – alguns vindos de até 400 quilômetros
da capital, para estarem com ele naquela ocasião tão especial – e agradeceu a todas as Diretorias do SAMPAPÃO,
bem como a seus funcionários.
Emocionado, Rui Gonçalves agradeceu o título lembrando a importância da cidade de São Paulo para sua
vida e carreira. “Essa é uma cidade que me abriu os braços e hoje tudo que eu tenho eu devo a São Paulo. É um
orgulho muito grande estar recebendo esse título, que
também vejo como um reconhecimento dos trabalhos
Com o amigo e presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira.

trabalho como empreendedor na cidade de São Paulo.

sociais que realizei em diversos bairros daqui”, registrou.
Sobre o nobre ofício de panificador, fez questão de destacar: “Quem bebe água da pia de padaria não desiste nun-

Nascido em São Martinho, Ilha da Madeira, em Portugal, Rui chegou ao Brasil em 1972 aos 13 anos. Desde
então se desenvolveu no mercado da panificação, chegando a ocupar diversos cargos de destaque no ramo.
Atualmente é vice-presidente do SAMPAPÃO, diretor do
executivo da Fundação do Desenvolvimento da Indústria
de Panificação e Confeitaria (FUNDIPAN), diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e,
ainda, diretor da Associação da Indústria de Panificação e
Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP).
Além de amigos e familiares, o evento de outorga da
homenagem na Câmara Municipal foi prestigiado por diversas autoridades e representantes da panificação e da
comunidade portuguesa, entre eles o deputado federal
Arnaldo Faria de Sá, o secretario estadual da Habitação

Os diretores das entidades também prestigiaram a
homenagem a Rui.

Rodrigo Garcia, o subprefeito de Campo Limpo Antonio

ca. Padaria não é uma profissão, é um prazer”, destacou.

Carlos Ganem, o presidente do SAMPAPÃO Antero Pereira,

E encerrou dizendo: “Eu vim para o Brasil para vencer, e

e presidente da AIPESP Manuel Alves Rodrigues Ferreira,

me sinto realizado. A Ilha da Madeira tem duas pessoas

além do presidente do Conselho da Comunidade Luso-bra-

importantes, o Cristiano Ronaldo e eu, Rui Gonçalves. Se-

sileira Antonio de Almeida e Silva, e o presidente daque-

gundo o Cristiano, quem nasce na Ilha da Madeira, não

la casa, o vereador Antonio Donato. No mesmo encontro,

é melhor e nem pior que ninguém, é simplesmente dife-

ainda por indicação do vereador Jonas Camisa Nova, foi

rente”, pontuou bem humorado, sob aplausos da plateia.

também entregue a “Salva de Prata” a Roca Organização,

Fazendo uso da palavra, o vereador Jonas Camisa

Contabilidade e Assistência, do empresário Paulo Scardine.

Nova, falou de sua satisfação em homenagear aqueles
dois amigos naquela noite. “Esses são grandes parceiros

águA de PAdAriA

na luta em defesa do grande e pequeno comércio na ci-

Em seu pronunciamento, Rui Gonçalves lamentou a falta

dade, são parceiros em trabalhos sociais e estão sempre

de seu saudoso amigo Osvaldo Rodrigues de Abreu, que

dispostos a ajudar a gente, e por isso achei justa essa ho-

lhe ensinou muito sobre panificação e a ser melhor como

menagem a esses grandes batalhadores”, finalizou.
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pesquisa / AÇÚCAR

docE

PAiXÃo

StockFree

O brasileiro é apaixonado por açúcar. E isso (que bom!) não é nada ruim – desde
que, é claro, ele seja consumido de forma equilibrada bem integrada na dieta.

a

A pesquisa “Consumo equilibrado: uma nova percepção

18 a 85 anos – pacientes do ambulatório do hospital e

sobre o açúcar”, recentemente realizada com pacientes

pertencentes às classes A, B e C –, durante os meses de

do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, no âm-

setembro e dezembro de 2015.

bito da Campanha Doce Equilíbrio – uma iniciativa da

Esses dados reforçam a forte ligação do brasileiro com

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), com o

o açúcar, o que já vem de muitos séculos. Além de ser

objetivo promover a informação sobre o equilíbrio na

a principal fonte de energia utilizada pelo cérebro, o in-

alimentação e estilo de vida –, identificou que 71% da

grediente traz a sensação de bem-estar e ainda tem um

população do País consomem açúcar habitualmente e,

papel muito importante na culinária. Segundo o antropó-

desse total, 26% ingerem alimentos açucarados todos os

logo e autor do livro Caminhos do Açúcar, Raul Lody, “o

dias. No âmbito geral, 85% dos entrevistados preferem o

paladar doce é extremamente cultural, foi desenvolvido

açúcar branco para uso diário. Na sequência aparecem

a partir do costume português de acrescentar o produto

as opções pelo mascavo (3%) e demerara (1%). A versão

aos diversos alimentos e usá-lo em diversos tipos de ce-

menos utilizada é a light (0,5%). No estudo, foram re-

lebrações. Deste modo, o brasileiro criou uma memória

alizadas 1.199 entrevistas com homens e mulheres de

baseada nesta tradição.”
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“Com esta pesquisa, tivemos mais uma comprovação
de que o açúcar faz parte da rotina do brasileiro de forma
significativa. Muito tem se falado do ingrediente como o
StockFree

vilão da saúde, fato não real. É preciso sempre lembrar
do consumo equilibrado que, uma vez colocado em prática, não traz nenhum risco”, explica o Dr. Daniel Magnoni, cardiologista e chefe de nutrição do Instituto Dante

dação da nutricionista Marcia Daskal, de que a ingestão

Pazzanese de Cardiologia.

deve ser feita de forma equilibrada. “As pessoas gostam
de comer produtos açucarados e não há problema se isso

queridiNHO dAs mulHeres

acontecer diariamente, desde que se avalie a quantidade.

Independentemente da preferência, o ingrediente é di-

Precisamos parar de eleger vilões e resgatar o prazer pela

fundido na mesa do brasileiro e no mundo inteiro, utiliza-

comida. Olhar para o alimento não isoladamente, mas

do em diversas preparações culinárias e para adoçar va-

num contexto de vida”, salienta a especialista. Com sécu-

riados tipos de bebidas. De acordo com o estudo do Dante

los de história, o uso do açúcar e das demais especiarias

Pazzanese, entre os alimentos açucarados mais consumi-

fez nascer e crescer uma gastronomia com centenas de

dos estão os biscoitos e as bolachas (46%) e os bolos e

criações. “O ingrediente não só dá prazer, mas também

doces caseiros (45%). Os sucos de caixinha aparecem com

auxilia o organismo a ser mais produtivo. Por este moti-

26,5% e, por último, os pães doces, com cerca de 21% da

vo, é uma paixão mundial, não devendo ser excluído do

preferência. Há uma parcela dos entrevistados (29%) que

cardápio e sim valorizado”, complementa a nutricionista.

não come açúcar, sendo que a minoria desse total faz uso
de adoçantes para suprir a necessidade do sabor doce.

Ainda segundo ela, como já é amplamente sabido – e
muitas pessoas até acham repetitivo – que o sucesso da

Outro dado interessante obtido na pesquisa, é que as

alimentação equilibrada está na ingestão balanceada do

mulheres, em consonância com o senso geral, consomem

açúcar. Assim, retirá-lo da alimentação não é preciso e

mais açúcar do que homens, principalmente quando se

nem necessariamente mais saudável. Ao contrário, corre-

trata de doces. Entre as escolhas favoritas das entrevis-

-se o risco de aumentar a vontade de comê-lo, principal-

tadas, 45% preferem bolos, doces caseiros, biscoitos e bo-

mente pela sensação do “proibido”. “Para não exagerar na

lachas. Já o chocolate é a preferência de 37% das mulhe-

dose, a mulher pode fazer um diário do que ingeriu na

res. O Dr. Daniel Magnoni sugere que o açúcar seja mais

semana. Isso ajuda a visualizar os momentos em que o

consumido pelo sexo feminino por questões adicionais,

corpo mais pede açúcar, como na TPM, por exemplo”, fi-

como a Tensão Pré-Menstrual (TPM), funcionando con-

naliza Marcia Daskal.

forme um “controlador” de emoções. “A oscilação hormonal durante a TPM é um fator determinante para a maior
procura pelo açúcar. Durante o período que antecede a
menstruação há uma queda no nível de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar.
Uma vez em queda, existe um aumento da fome, principalmente pelos doces, na tentativa de regularizar este
nível”, afirma o médico.
em BuscA dO equilíBriO

Nos dias atuais, um dos assuntos mais discutidos em torno do ingrediente é a sua relação com algumas questões
de saúde. A boa notícia é que o açúcar pode ser consumido normalmente, levando sempre em conta a recomen-
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A PesquisA dO dANte NãO meNte
• 71% dos entrevistados consomem açúcar habitualmente
• 85% têm preferência pelo tipo branco
• 88% afirmam adicionar açúcar ao café e ao chá
• 26% ingerem alimentos açucarados todos os
dias
• menos da metade dos diabéticos entrevistados consome açúcar
• 67% dos que praticam atividade física consomem açúcar - destes, 73% têm o peso normal.

Out/Nov 2016 IP&C 808
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escola idpc

investindo no conhecimento e na

PREStAÇÃo dE SERviÇoS
Escola IDPC acrescenta novo
curso à sua grade e recebe doação
de veículo para o projeto “O
SAMPAPÃO vai até você!”
SAMPAPÃO

S

Sempre atenta às mudanças do mercado de panificação e
às necessidades de atualização dos profissionais que nele
trabalha, a Escola IDPC busca, de forma ininterrupta, pro-

O presidente Antero Pereira recebe as chaves do Fiat Palio das
mãos da equipe da Souza Cruz, na sede do SAMPAPÃO.

porcionar a eles o melhor nível de atualização, por meio
da oferta de atividades e treinamentos especiais. É o caso,

reFOrçO de PesO

por exemplo, do Curso de Interpretação de Laudos de Fa-

Outra boa notícia que vem da Escola IDPC foi a recente

rinha, que a unidade do SAMPAPÃO acaba de realizar e

doação de um veículo ao projeto do “O SAMPAPÃO vai até

que, agora, passa a fazer parte de sua grade. Destinado a

você!”, feita pela Souza Cruz. A entrega das chaves de

panificadores e padeiros, ele permite ao profissional re-

um Fiat Palio foi feita no dia 25 de agosto ao presidente

conhecer as características de cada farinha e direcionar

Antero José Pereira por uma equipe da empresa na sede

suas aplicações, conforme suas especificações e parâme-

das entidades. Após ser envelopado com o logo e visual do

tros de qualidade, para a fabricação de produtos como

projeto, o novo carro será utilizado como apoio ao serviço

pães, bolos, massas alimentícias e biscoitos.

já prestado pelo Fiat Fiorino, que semanalmente visita as

Quando recebe do moinho um lote de farinha, o pa-

padarias de panificadores associados e ainda não associa-

nificador também recebe um laudo, do qual constam al-

dos da base territorial do SAMPAPÃO, para oferecer-lhes a

guns aspectos técnicos essenciais da matéria-prima, tais

assessoria gratuita de um técnico em panificação e con-

como análises de suas características físico-químicas e

feitaria e de uma nutricionista às panificadoras.

reológicas, , umidade, quantidade de proteínas, teor e

Em cada visita, o técnico em panificação verifica a

elasticidade do glúten, teor de cinzas e teor de enzimas,

parte de indústria da padaria, a fim de identificar alguma

ou seja, a sua atividade enzimática.

eventual oportunidade de melhoria, e informa o proprie-

“Entender corretamente as informações desse laudo,

tário, que fica totalmente livre para implementá-la ou

permite ajustar o processo de produção, para conhecer,

não. Da mesma forma, a nutricionista faz um levanta-

por exemplo, a força dessa farinha, a fim de saber se ela

mento completo no estabelecimento, para ver se todas

aguenta fermentação ou mais batimento, qual o seu nível

as exigências legais das Secretarias Estaduais da Saúde,

de absorção de água e, ainda, qual a sua aplicação exata,

Agricultura e Abastecimento, bem como as da Anvisa e do

evitando desperdícios, porque não existe ‘farinha ruim’,

Ministério da Saúde estão sendo cumpridas. “A proposta

mas, geralmente, farinha sendo utilizada para a finalida-

é levar sempre aos panificadores orientações atualizadas

de errada”, explica Raphaela da Silva Tibúrcio Carvalho,

sobre os mais diversos temas ligados a técnicas de produ-

coordenadora de Laboratório da Escola IDPC e, também,

ção e de produtividade”, explica Monise Baamonde, nutri-

professora do novo curso.

cionista e coordenadora técnica da Escola IDPC.
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gourmet

Receitas campeãs para
as festas de fim de ano
Dezembro vem aí! E, com ele, a preocupação de agradar os clientes para vender
mais nas padarias. Para ajudá-los nessa tarefa, a Escola IDPC revisita, aqui, algumas
receitas “matadoras” de Natal e Réveillon. Não tem erro: é sucesso na certa!

stOlleN
reNdImeNto: 4 UNIDADES DE 300G.
massa
Ingredientes

Processo de fabrIcação
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma tigela colocar todas as frutas, acrescentar o rum e reservar.
3. Bater em batedeira o fermento dissolvido no leite, os ovos, o sal, o
mel, o açúcar , as especiarias e misturar.
4. Adicionar metade da farinha e misturar.
5. Acrescentar a manteiga. Quando incorporar a manteiga toda acrescentar o restante da farinha e bater até ficar homogênea.
6. Colocar em uma tigela para dobrar de volume.

7. Abrir a massa, colocar as frutas secas e sovar.
8. Colocar novamente na tigela, tampar e fermentar até
dobrar de volume.
9. Espalhar a massa na mesa e cortar quadrados.
10. Dobrar a massa e colocar em assadeira untada.
11. Fermentar por aproximadamente 60 minutos.
12. Assar a 180ºC por aproximadamente 35 minutos.
13. Cobertura: Assim que sair do forno pincelar a manteiga
e polvilhar o açúcar.

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de trigo especial
Manteiga sem sal
Ovos
Leite líquido
Fermento biológico fresco
Rum
Sal
Mel
Açúcar refinado
Cardamomo em pó
Cravo em pó
Canela em pó
Gengibre em pó
Castanha do Pará picada
Avelã picada
Frutas cristalizadas
Nozes picadas
Uva passa
Cereja

100
46,9
15,6
31,3
7,5
3,8
1,3
5
14
0,3
0,6
1,3
0,6
10
10
10
31,3
31,3
15,6

320
150
50
100
24
12
4
16
45
1
2
4
2
32
32
32
100
100
50

cobertura
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Manteiga sem sal
46,9
Açúcar confeiteiro baunilhado 46,9

150
150

Informação Nutricional (Porção com 33g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 187kcal = 785kJ
Carboidratos 19,3g
Proteínas 2,4g
Gorduras Totais 11,6g
Gorduras Saturadas 5,4g
Gorduras Trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra Alimentar 0,9g
Sódio 57,8mg

%VD(*)
9%
6%
3%
21%
25%
VD não estabelecido
4%
2%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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gourmet
PANdOrO cOm
recHeiO de
BABA de mOçA
de mArAcuJá
reNdImeNto: 11 UNIDADES
DE 797G.

esPoNja
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de trigo
Água
Fermento natural
Fermento biológico seco
instantâneo

30
30
20

600
600
400

1,5

30

reforço
Ingredientes

Processo de fabrIcação: esponja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da esponja.
Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
Misturar por 1 minuto em 1ª velocidade.
Acrescentar a água aos poucos e bater por 12 minutos na 2ª velocidade.
Descansar até dobrar de volume.
Essa massa pode ser misturada também manualmente dentro de uma
caixa plástica.

Processo de fabrIcação: reforço

7. Bolear novamente.
8. Colocar em formas para panetone de 500g.
9. Fermentar em estufa por aproximadamente 120 minutos.
10. Depois do crescimento, quando o centro estiver um dedo
da borda da forma, cortar em cruz.
11. Assar no forno turbo a 160ºC, por aproximadamente 30
minutos ou no forno lastro 180ºC, por aproximadamente
35 minutos.
12. Depois de frio rechear com a baba de moça.

1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira junto com a esponja, com
exceção das frutas.
3. Misturar por aproximadamente 15 minutos em 1ª velocidade.
4. Misturar por aproximadamente 12 minutos em 2ª velocidade.
5. Dividir a massa em partes de 450g e bolear.
6. Descansar por aproximadamente 30 minutos.

Processo de fabrIcação: recheio

Informação Nutricional (Porção de 100g ou 1 fatia)

Processo de fabrIcação: cobertura

Quantidade por porção
Valor Calórico 332kcal = 1.394kJ
Carboidratos 54,3g
Proteínas 5,8g
Gorduras Totais 10,4g
Gorduras Saturadas 3,4g
Gorduras Trans 1,2g
Fibra Alimentar 1,5g
Sódio 172mg

%VD(*)
17%
18%
8%
19%
15%
VD não estabelecido
6%
7%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Misturar o açúcar, o leite de coco e a glucose.
Levar ao fogo por 5 minutos e desligar.
Misturar as gemas, o suco e a farinha.
Verter o primeiro líquido no segundo e misturar bem.
Voltar ao fogo brando, mexendo até engrossar.
Gelar.

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Derreter o foundant e cobrir o pandoro.

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de trigo
Açúcar refinado
Gemas
Água
Margarina uso geral
Leite em pó
Glucose
Sal
Melhorador
Essência de panetone
Lecitina de soja
Mel

70
25
30
10
24
5
3,2
1,2
1,1
2
3,5
3,5

1.400
500
600
200
480
100
64
24
22
40
70
70

recheIo baba de moça de
maracujá
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Gemas
Glucose
Suco concentrado maracujá
Açúcar refinado
Leite de coco
Farinha de trigo

100
100
100
112
83
25

650
650
650
728
540
163

cobertura
Ingredientes
Foundant

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

1.100

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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gourmet
PANetONe
iNtegrAl cOm
BANANA PAssA
reNdImeNto: 6 UNIDADES COM
500G CADA.

esPoNja
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de Trigo
Farinha Integral
Fermento Natural
Fermento Fresco
Água

30
10
20
3
45

300
100
200
30
450

reforço
Ingredientes

Processo de fabrIcação: esponja
1.
2.
3.
4.

Pesar todos os ingredientes da esponja.
Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
Misturar por 1 minuto na 1ª velocidade.
Acrescentar a água aos poucos e bater por 8 a 10 minutos
na 1ª velocidade.
5. Deixar descansar até dobrar de volume, por
aproximadamente 60 minutos.
6. Essa massa pode ser misturada também manualmente
dentro de uma caixa plástica coberta com plástico.

Processo de fabrIcação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira junto com a
esponja, com exceção das frutas.
3. Misturar por aproximadamente 15 minutos na 1ª
velocidade.
4. Misturar por aproximadamente 12 minutos na 2ª
velocidade.

5. Adicionar as frutas, misturando na 1ª velocidade.
6. Deixar descansar por aproximadamente 60 minutos, coberta com
plástico.
7. Dividir a massa em partes com 550g cada.
8. Bolear.
9. Deixar descansar por aproximadamente 30 minutos.
10. Bolear novamente e colocar em formas próprias para panetone.
11. Fermentar em estufa por aproximadamente 3 horas e meia, em
temperatura de aproximadamente 24ºC.
12. Depois do crescimento, quando o centro estiver a um dedo da borda
da forma, cortar em cruz.
13. Assar no forno turbo a 160ºC, por aproximadamente 35 minutos, ou
no forno lastro 180ºC, sem vapor, por aproximadamente 35 minutos.

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de Trigo
Farinha Integral
Açúcar
Leite em Pó
Gemas
Glucose
Sal
Melhorador
Lecitina de Soja
Rum
Margarina de Uso Geral
Emulsificante
Banana Passa
Uva Passa
Essência de Banana
Água

50
10
23
5
23
3
1
1,2
2,6
5
20
7,5
55
20
2
13

500
100
230
50
230
30
10
12
26
50
200
75
550
200
20
130

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 274kcal = 1.151kJ
Carboidratos 44,2g
Proteínas 7,6g
Gorduras Totais 7,6g
Gorduras Saturadas 2,1g
Gorduras Trans 1,1g
Fibra Alimentar 1,9g
Sódio 183mg

%VD(*)
14%
15%
10%
14%
10%
VD não estabelecido
8%
8%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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gourmet
PANetONe
sAlgAdO
FOlHAdO
reNdImeNto: 4 UNIDADES COM
500G CADA.

esPoNja
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de Trigo
40
Fermento Biológico Fresco 3
Leite
50,5

880
30
500

reforço
Ingredientes
Farinha de Trigo
Margarina Folhada
Leite
Ovos
Açúcar Refinado
Sal
Melhorador
Curry
Alecrim

Processo de fabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes em um bowl e misturá-los manualmente.
Reservar.
3. Deixar descansar por aproximadamente 20 minutos.

Processo de fabrIcação: reforço e recheio
1. Acrescentar aos poucos os ingredientes do reforço na esponja.
2. Sovar bem a massa.
3. Abrir a massa sobre a mesa e deixar descansar por
aproximadamente 20 minutos.
4. Folhear a massa e em seguida abrir a massa com espessura de 2cm.
5. Cortar em tiras com 6cm de largura e 50cm de comprimento.
6. Para o recheio, misturar todos os ingredientes.
7. Distribuir o recheio sobre cada tira, pressionar bem e, em
seguida,enrolar em forma de um rocambole.

8. Colocar na forma de panetone e deixar em estufa por
aproximadamente 30 minutos.
9. Pincelar gema e assar em forno pré-aquecido turbo por
aproximadamente 40 minutos.

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
60
24,2
20,2
24,2
10,1
2,02
1,01
0,81
-

110
200
200
240
100
20
10
8
q.b.

recheIo
Ingredientes
Calabresa Defumada
Mussarela Ralada
Tomate Seco Picado
Cebola Picada
Salsa

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
50
37
25
12,5

400
200
200
100
100

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 280kcal = 1.176kJ
Carboidratos 33,4g
Proteínas 9,9g
Gorduras Totais 12g
Gorduras Saturadas 5,1g
Gorduras Trans Menor ou Igual a 0,2g
Fibra alimentar 1,7g
Sódio 680mg

%VD(*)
14%
11%
13%
22%
23%
VD não estabelecido
7%
28%

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

PrOduçãO dAs receitAs dO idPc – Equipe Técnica da Escola IDPC.
Fotos: Cláudio Lira.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
24

IP&C 808 Out/Nov 2016

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

nutrição & saúde

como aliar as tradições natalinas a

EScolhAS SAUdÁvEiS
neste verão

Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Dicas super saudáveis e valiosas para você se alimentar bem e continuar
oferecendo o melhor para os seu clientes nas festas de Natal e Ano Novo,
bem como na estação mais esperada do ano.

N

No Natal, o verdadeiro significado das festas é sempre

Peru: o consumo da ave se iniciou nos Estados Uni-

lembrado, mas quase ninguém pensa no significado do

dos, como uma tradição dos índios americanos. Eles ti-

que se põe à mesa. Cada comida tradicionalmente utili-

nham o hábito de consumir peru para comemorar a pri-

zada em ceias natalinas também tem uma história e um

meira grande colheita da estação.

simbolismo. Descubra abaixo o significado das comidas
tradicionais.

FrutAs secAs: na Roma Antiga, as frutas secas eram

um presente habitual, muito apreciado pelas crianças.

Out/Nov 2016 IP&C 808
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Para os romanos, cada uma continha um significado es-

quentes o corpo perde mais líquidos e minerais, em con-

pecial. As avelãs evitavam a fome; as nozes significavam

sequência da elevação da temperatura corporal e transpi-

abundância e prosperidade; e as amêndoas protegiam as

ração excessiva, daí a importância de aumentar a ingestão

pessoas dos efeitos da bebida.

de líquidos também. E é desnecessário esperar sentir sede

PANetONe: criado na Itália, não se sabe ao certo sua

para beber água, sinal claro de que o corpo está precisando

origem, mas a versão mais difundida diz que um padeiro

de reposição hídrica. Quando as perdas são maiores do que

de Milão criou um pão especial para aumentar as vendas

a reposição, o organismo desidrata, ocasionando danos à

em sua padaria durante o Natal. Neste pão, ele misturou

saúde, em casos extremos, até mesmo a morte.

frutas secas e nozes. A receita foi um sucesso e ele passou
a repeti-la todo Natal.
Normalmente nessa época do ano temos uma alimentação rica em gordura devido às tradições natalinas
e ceias de Ano Novo. Mas podemos ter opções mais leves
que podem variar entre frango, bacalhau, chester, tender,
leitão, lombo, pernil. Se a escolha for determinada pelo
custo mais barato, a melhor opção é o frango, em cujas
receitas, alguns toques, além de deixá-lo delicioso, podem
conferir-lhe ares de sofisticação. É o caso, por exemplo, do
frango assado ao suco de laranja, com ameixas para decorar. Agora, se a opção for para pratos saudáveis, entram
em cena outras aves e os peixes, principalmente. O porco,
por sua vez, também tem uma grande variedade de apresentações interessantes, também considerando o aspecto
da saudabilidade.
Já alguns alimentos que são consumidos nas ceias de

dicAs de OurO PArA um
verãO dOurAdO
Na estação mais esperada do ano,
é super importante você e seus clientes:
¡

festas de final de ano – como nozes e castanhas –, cos-

refeições do dia, pois isso gera energia e ativa o me-

tumam ser bastante calóricos. Porém, eles podem ser
substituídos por outros igualmente saborosos e menos

tabolismo.
¡

calóricos, que ajudam também a controlar ou diminuir

gasto energético.
¡

Beber, no mínimo, dois litros de água ao dia, o que

¡

Evitar o consumo excessivo de açúcar, bem como de

drinks, vale intercalar bebidas alcoólicas com água, porque, assim, a água vai manter a hidratação e, consequen-

Fazer entre cinco e seis refeições de pequeno volume
por dia, o que estimula o metabolismo e aumenta o

os níveis de colesterol. Entre eles estão a soja em grãos,
o damasco, a amêndoa e a avelã. No que diz respeito aos

Consumir carboidratos – como pães – em 60% das

hidrata o corpo e auxilia na eliminação de toxinas.

temente, ajudará a evitar a ressaca.

carnes gordas, queijos gordurosos, molhos à base de
creme de leite, maionese, frituras e bebidas alcoólicas.

vem cHegANdO O verãO

¡

Prestar atenção com os alimentos à base de leite,

É comum algumas pessoas sentirem indispostas para se

gordura e ovos, que precisam de refrigeração ade-

alimentar no verão. Isso ocorre em razão da alimentação

quada. Como todo mundo sabe, o calor aumenta a

inadequada, como longos períodos sem comer, não tomar

proliferação de bactérias que causam intoxicação

café da manhã, ingerir alimentos gordurosos ou não se
hidratar durante o dia.
Para evitar problemas com a sua saúde, é importante ficar atento com a alimentação e ingerir alimentos com baixas calorias, evitando aqueles mais gordurosos. Nos dias
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alimentar.
¡

Manter a higiene impecável do estabelecimento e redobrar a atenção com os cuidados de preparação e consumo de alimentos como frutos do mar e pescados.

nutrição & saúde

Crianças e idosos merecem atenção redobrada. Mesmo

pães com recheios magros – como peito de peru, quei-

que os pequenos não peçam, é importante que, no verão,

jo branco, cottage, peito de frango desfiado e atum em

eles bebam bastante água, em pequenas porções, e que

água –, sempre acompanhados de saladas. Sucos mais

esta esteja fresca e em temperatura agradável. Quatro co-

elaborados são também uma ótima opção, já que verão

pos diariamente são o suficiente. Também é importante

não combina com barriga inchada – controle o excesso

substituir os refrigerantes pelos sucos naturais de frutas

de refrigerantes! Por isso, vale a pena criar e preparar su-

e vegetais, chás e água de coco. Vale muito a pena, ain-

cos diversos. Abacaxi com hortelã, melancia com limão e

da, consumir alimentos mais leves como frutas, legumes

laranja com maracujá são boas combinações.

e verduras, que são ricos em vitaminas, minerais e fibras.

O SAMPAPÃO espera que você e seus clientes aprovei-

Nos meses da estação mais quente do ano, manter

tem bem essas dicas neste verão! E lembre-se sempre que

uma dieta equilibrada é sempre um desafio. Por isso, de-

a equipe de nutrição da Escola IDPC e da Tri Nutri podem

ve-se procurar a alimentação mais saudável, fazendo a

auxiliar seu estabelecimento a entrar no clima da esta-

substituição de alguns itens, dando preferência aos ali-

ção, por meio de consultorias e orientações para deixar

mentos frios, crus ou gelados. É super recomendado tam-

seu cardápio equilibrado, a fim de atender às necessidade

bém abusar das saladas, frutas e sucos e, claro, ficar longe

de seus clientes. Por isso, use e abuse delas!

das feijoadas, chocolates, suflês e frituras. Ah, sim: substituir os salgadinhos fritos pelos assados, que têm menos
gordura, também é uma excelente dica.
Na hora do lanche ou almoço, a melhor opção são os

*reNAtA cAires BOrBA (CRN 12241), JerusA clArO sAi FuKugAuti
(CRN 9084) e deBOrA JureidiNi tOZO (CRN 10850), nutricionistas e
membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional. Site:
www.trinutri.com.br.
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meu bairro, minha padaria

Fotos: Marcus Frediani

Reinaugurada em 2012, a Padaria Caprichosa, da família Diniz, é um
claro exemplo de que sempre é possível realizar sonhos, melhorar
ainda mais e seguir em frente.

Muito bem localizada, a Caprichosa, com sua imponente fachada e suas palmeiras imperiais é uma lindíssima referência do bairro.

Um cAPRicho de padaria

q

Quando perguntados sobre os principais diferenciais
de sua padaria, a Caprichosa, da Zona Leste de São
Paulo, Rosa Maria Correia Diniz e seus filhos Manuel
Jorge e Igor não hesitam e têm a resposta na ponta
da língua: a qualidade e a excelência no atendimento.
E esta se manifesta em todos os aspectos e detalhes
da lindíssima casa, instalada no nº 2.472 da Av. Maria
Luiza Americano, no bairro da Cidade Líder, desde as
majestosas palmeiras imperiais plantadas defronte
à sua requintada fachada de pedras cerâmicas amarelas, passando pela distribuição cuidadosa de suas
ilhas de produtos na ampla área de vendas, até che-

Ponto de
encontro dos
moradores
do bairro, a
padaria tem
uma clientela
muito fiel.
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gar ao mezzanino, acessível por meio de uma
belíssima escada de madeira nobre e metal,
espaço este encimado por um fantasticamente lindo lustre de cristal, que completa a
luminotécnica perfeita do lugar. Aliás, a peça
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meu bairro, minha padaria

O bem
decorado
mezzanino
da casa, com
a escada e o
icônico lustre
em destaque.

é até referência da Caprichosa, que é conhecida por muitos clientes como a “padaria do lustre”.

que vieram depois”, sublinha Igor.
Alguns anos depois – mais precisamente, em 2001 –,

Tudo começou em 1977, quando o casal de imigrantes

Rosa e os filhos sentiram que era preciso mudar nova-

portugueses Audeni e Maria Amélia Diniz e o genro destes,

mente. Assim, resolveram de comum acordo fechar a casa

Manuel Jorge, encontraram um terreno enorme esquecido

para mais uma reforma. “E a gente queria que essa trans-

à venda no bairro, e resolveram investir na materialização

formação fosse impactante, porque o bairro estava se de-

de seus sonhos. Muita gente disse a eles que não ia dar

senvolvendo muito, e a Arena Corinthians, que fica aqui

certo, porque o terreno tinha um declive acentuado. “Mas

perto, já se preparava para receber a abertura da Copa do

onde todo mundo via fracasso, eles viram possibilidades.

Mundo. E nós queríamos que a Caprichosa também es-

Eles colocaram todo o dinheiro deles no projeto, e foram

tivesse preparada e totalmente renovada, como sempre,

dois anos de empreitada. A nota triste é que, infelizmente,

com tudo que há de melhor no mercado e no ramo da

meu pai não pôde ver seu sonho se transformar em reali-

panificação”, explica Rosa, com um grande sorriso. A rei-

dade, porque ele faleceu alguns meses antes da conclusão

nauguração aconteceu no dia 11 abril de 2012, uma data

das obras, quando eu ainda estava na barriga de minha

emblemática, que marcou o início de uma nova e extre-

mãe”, conta, emocionado, Manuel Jorge Filho.

mamente bem-sucedida etapa de desenvolvimento da
casa. Então, parabéns e vida longa à Família Caprichosa!

trANsFOrmAçãO de imPActO

Muito triste, mas firme em seu propósito, Seu Audeni finalizou a construção. Mas, por obra do destino, foi obri-

O BAirrO dA cAPricHOsA

gado a sublocar o ponto a terceiros, que abriram no lo-

Cidade Líder é um distrito administrado pela Subpre-

cal a Padaria Daiane. Até que, em 1997, Rosa, sua filha,

feitura de Itaquera e localizado na Zona Leste da capi-

resolveu assumir o local, encerrando o contrato com os

tal paulista, que surgiu no fim da década de 1940. Ele se

proprietários da Daiane, e fechando a casa para uma re-

chama assim por conta do nome da empresa Líder Em-

forma completa, reinaugurando-a algum tempo depois.

preendimentos, que realizou muitas obras na região. Pelo

“Foi uma surpresa para o bairro, que era muito carente de

perfil tipicamente residencial, a região é considerada

pontos comerciais. O sucesso foi imediato, e o nome ‘Ca-

“bairro-dormitório” e abrigou, na década de 1980, muitos

prichosa’ passou a ser sinônimo de qualidade, requinte e
sofisticação: uma padaria histórica na região, um exemplo de casa, que serviria de modelo para muitas outras

30

IP&C 808 Out/Nov 2016

metalúrgicos que trabalhavam nas montadoras do ABC.
Tem por característica o rápido crescimento urbano.

minha cidade, minha padaria

SolUÇÃo comPlEtA

Fotos: Marcus Frediani

Há quase 20 anos, a Pães e Doces Água Azul atende, com carinho e
segurança alimentar aos moradores da zona rural de Guarulhos.

d

A única do bairro: a
Água Azul atende aos
moradores dos sítios e
chácaras na redondeza.

Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. E, quando

nº 131, na zona rural do município de Guarulhos. Bem,

se fala em padaria, não raro a inventividade e a criativi-

panificadora é quase um modo de dizer, porque a casa,

dade são condições indispensáveis para a sobrevivência

inaugurada o mês de outubro de 1998, é uma verdadeira

do próprio negócio. Esse é o caso bastante específico da

central de conveniência, misto de padaria, supermercado

Pães e Doces Água Azul, única panificadora do bairro que

e mercearia de vizinhança.

lhe dá nome, localizada na Av. Lydia de Jesus Mendonça

“A nossa região aqui é muito carente de comércios, prin-
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minha cidade, minha padaria

O distritO dA
águA AZul
Água Azul é um distrito do município
de Guarulhos, na Grande São Paulo,
composto pelos bairros Água Azul e
Chácara Cerejeiras em uma única gleba urbana dispersa, cercada por bosques e sítios de médio padrão. Possui
um lago na área urbana. De acordo
com os dados do censo de 2010, possui uma área de 4,8 km² e conta com
uma população de cerca de 2.000 habitantes. No extremo norte do distrito,
está o Morro do Nhambuçu, cartão
postal da Serra da Cantareira, à beira
da estrada do Jorge Zeitune.
Aqui tem de tudo: o estabelecimento é um misto de padaria,
supermercado e mercearia.

cipalmente, no ramo de alimentos. Nosso público é com-

que recebe tratamento com cloro já na caixa d’água, e che-

posto essencialmente por pessoas que moram em sítios e

ga até ela através de uma bomba. Depois da filtragem, ela

chácaras na redondeza. Por isso, o movimento da Água Azul

está pronta para ser usada na copa, na lavagem das louças

é mais agitado nos finais de semana, quando o pessoal sai

e na produção de alimentos, com laudo de potabilidade re-

de casa para fazer as compras da semana. Mas, isso não

novado todo mês, para atender rigorosamente a todas as

quer dizer que eles não venham aqui todo dia para comprar

exigências da Vigilância Sanitária”, explica detalhadamen-

nosso pãozinho francês – que é muito bom e super elogiado

te o empresário. “E o investimento na abertura de nosso

pelos clientes –, além de nossa bisnaguinha, vendida por R$

poço artesiano, ecológica e tecnicamente correto, foi rapi-

0,50 a unidade, que foi criada especialmente para comba-

damente compensado com o uso, uma vez que não temos

ter o pão pirata, que, acredite se quiser, é um problema que

conta de água para ser paga, o que gera grande economia

também já chegou aqui”, conta Hermínio Alonso Bernardo,

para o negócio”, finaliza Hermínio, bastante satisfeito.

proprietário do estabelecimento.
POçO ArtesiANO

Mas, voltando ao tema da inventividade, que mencionamos aí em cima, a questão se demonstrou de maneira
bastante óbvia para Hermínio a partir da constatação de
que, naquela região de Guarulhos, ainda não existe água
encanada e muito menos tratamento de esgoto. Rápido
no raciocínio, ele contratou os serviços de uma famosa
empresa de poços artesianos, e construiu um deles em
sua propriedade, que retira água potável de um aquífero
a 114 metros de profundidade.
“O tratamento da água é feito aqui mesmo, por meio
de um filtro especial, que corrige o teor de ferro da água,
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A água, com laudo de potabilidade atestado pela Anvisa,
serve para tudo na casa.

jurídico cível

contrato de locação

comERciAl
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

Para se proteger de problemas decorrentes de uma relação contratual
derivada de locação, o panificador deve estar atento e ter sempre a
assistência técnica de um advogado. E o Departamento Jurídico do
SAMPAPÃO está à disposição.

e

Em outras oportunidades utilizamos este espaço para
esclarecer algumas dúvidas a respeito dos cuidados
que o empresário deve ter ao locar um imóvel para
montar sua padaria. No entanto, temos notado que
muitos problemas se repetem, causando riscos para o
empresário. Para evitar esses problemas, abordamos
aqui alguns dos principais cuidados ao pactuar um
contrato de locação de imóvel para fins comerciais.
escOlHA dO lOcAl e dO NOme cOmerciAl

Não é segredo que a escolha do local no qual será
instalado o comércio é fundamental para a vida do
empreendimento. Porém, notamos que muitos empresários, empolgados com um ótimo local para instalação da padaria, deixam de observar a regularidade do imóvel junto à Prefeitura. Alguns problemas
mais comuns são: a) ausência do “Habite-se”; b) ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; c)
construções irregulares; e d) dívidas do proprietário
do imóvel com a municipalidade. Tais responsabilidade são do proprietário do imóvel a ser locado, e todos impedem que seja concedido ao estabelecimento o Alvará de Funcionamento. Assim, mesmo que o
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jurídico cível

locador não tenha responsabilidade sobre isso, o estabe-

cimento. É comum que locadores insiram cláusula vedan-

lecimento comercial estará irregular perante à Prefeitura

do a alienação deste sem sua prévia anuência. Essa cláusu-

e corre o risco de ser fechado. Outro ponto importante é a

la é discutível, porém, é interessante explicitar que poderá

escolha no nome comercial. O empresário deve verificar,

haver a alienação do estabelecimento a pessoas idôneas,

antes de solicitar o registro nos órgãos competentes, se o

como o novo proprietário e o seu fiador. Muitas padarias

nome, marca e demais características a serem utilizadas

vêm sofrendo, também, com a ausência de cláusula de vi-

pela empresa estão registrados por outro empresário.

gência em caso de alienação do imóvel para terceiros. Nesses casos, após a recusa do locatário em adquirir o local, o

FAlHAs NO cONtrAtO de lOcAçãO

novo proprietário poderá, em até seis meses após assumir

O contrato de locação deve sempre ser analisado por um

a propriedade, pleitear a saída do locatário do imóvel, que

advogado. É fundamental, ainda, nos casos em que o imó-

nada poderá fazer, a não ser se resignar. O locatário so-

vel estiver localizado num condomínio, que o regimento

mente estará protegido se no contrato de locação estiver

interno deste também seja analisado por ele. É comum

expressamente previsto que o novo proprietário do imó-

locadores inserirem cláusulas no contrato com o intuito

vel deverá respeitar o documento em vigor, sendo que este

de se proteger, e não há nada de ilegal nisso. Porém, algu-

deve estar devidamente averbado na matrícula do imóvel

mas delas trazem benefícios excessivos a eles e prejuízos

no Cartório de Registro de Imóveis competente.

ao locatário. Alguns locadores procuram elaborar contra-

O locatário deve contratar todos os seguros previstos

tos com prazo de apenas quatro anos de vigência, para

no contrato, em especial seguro contra incêndio do imóvel,

escapar de uma futura ação renovatória. Assim, o pani-

não do ponto comercial, tendo como beneficiário o locador,

ficador deve negociar com o proprietário do imóvel um

que é obrigatório por lei. É bastante recomendável, embora

contrato com prazo de 60 meses, para que exista o direito

não obrigatório, que o panificador contrate, ainda, seguro

de ser ajuizada ação renovatória. Esta é um instrumento

contra incêndio do ponto comercial, tendo como benefi-

que a Lei de Locações disponibiliza ao locatário, para que

ciário a pessoa jurídica. É muito comum, também, que o

este permaneça no imóvel, protegendo todo o seu inves-

primeiro contrato seja realizado não em nome da pessoa

timento, e deve ser ajuizada a partir do início último ano

jurídica a ser aberta, mas, sim, em nome da pessoa físicas

de vigência do contrato até o PRAZO FATAL de seis meses

de um dos sócios. Por isso, é importante que o contrato de

antes do término do contrato.

locação seja posteriormente transferido para a empresa, a

Sugerimos que o panificador comece as negociações

fim de evitar multas e até mesmo a rescisão do pacto.

no último ano de vigência do contrato e aguarde, no máximo, até o oitavo mês imediatamente anterior ao seu tér-

cONclusãO

mino. Se não houver acordo, que procure o Departamento

Tudo isso exposto, fica evidente que o empresário que

Jurídico do SAMPAPÃO, para receber orientações sobre a

deseja se proteger de todas as formas dos problemas de-

ação renovatória e seu ajuizamento imediato. Nela, o Juiz

correntes de uma relação contratual derivada de locação

de Direito só irá verificar se todas as cláusulas contra-

deve sempre contar com a assistência técnica de um ad-

tuais foram cumpridas. Se assim for, irá arbitrar o valor

vogado. Uma vez que o montante a ser investido pelo em-

do novo aluguel, baseado em um laudo pericial, válido

presário é relevante, um mau contrato ou uma má avalia-

para os próximos 60 meses. Se não, o locatário perderá

ção do local pode colocar tudo a perder. Assim, o panifi-

o direito a renovação do contrato. Importante salientar

cador deve observar a legislação e procurar mais orienta-

que, ao contrário do que muitos pensam, o direito a ação

ções junto ao Departamento Jurídico do SAMPAPÃO, que

renovatória é ilimitado: se renovado o contrato por meio

está à disposição para prestar todos os esclarecimentos.

de ação renovatória, e depois de cinco anos não houver
novo acordo, nova ação renovatória poderá ser ajuizada.
Outro ponto relevante no que diz respeito ao contrato
de locação é quanto à cessão ou transferência do estabele-
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*JuliO ceZAr NABAs riBeirO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

conexão fiesp

É hora de,
todoS jUNtoS,
reconstruirmos o Brasil
Freepik

A confiança está sendo retomada, mas é preciso mais.
A reconstrução do Brasil demandará grande esforço da sociedade.

e

Por Paulo Skaf*

Em total respeito à Constituição e às leis, e dentro das nor-

gastos públicos, limitando-os à inflação do ano anterior.

mas do Estado Democrático de Direito, o Congresso Na-

Não há alternativa. Precisamos também reformar a Previ-

cional concluiu o julgamento da presidente da República,

dência para ter capacidade de continuar pagando nossos

aprovando seu afastamento definitivo e dando posse ao

aposentados. Para fazer isso com justiça, é necessário de-

presidente Michel Temer. Não é hora de comemoração!

finir regras de transição para garantir direitos de pessoas

É o fim de um longo e desgastante processo. A denúncia

que estão mais próximas de se aposentar.

que originou o processo de impeachment foi apresentada ao

A taxa de juros deve cair. O governo também deve to-

Congresso há exatamente um ano, no dia 31 de agosto de

mar medidas para aumentar a oferta de crédito, pois o

2015. Nesse período, o debate político se acirrou. Amizades

crédito está travado pelo sistema bancário. Para incen-

foram desfeitas. Familiares brigaram. O Brasil se dividiu.

tivar as exportações, que começam a se recuperar e são

A economia, já combalida, experimenta seus piores

extremamente importantes para a retomada da econo-

dias: o desemprego atinge 12 milhões de trabalhadores, e

mia, o Banco Central deve cuidar para que o real não se

mais de 100 mil lojas e quase 10 mil fábricas foram fecha-

valorize demais em relação ao dólar. Temos ainda que

das. O recuo do PIB chega a 8%, o consumo das famílias

destravar as obras de infraestrutura no país, acelerando

também diminuiu 8%, e o investimento despencou 25%.

as concessões e Parcerias Público-Privadas.

O crédito está travado, a inflação chegou a 11%, e a taxa
de juros, a 14,25% ao ano.

Nos últimos anos, o Brasil andava como um trem descarrilhado. Chegou a hora de voltar aos trilhos da con-

Agora é hora de virar a página, deixar as diferenças

fiança, do desenvolvimento, da gestão eficiente, da boa

para trás, arregaçar as mangas e, de braços dados, recons-

governança, do crescimento e da geração de empregos e

truir o Brasil. A confiança está sendo retomada, mas é

riquezas para o país. Os desafios são grandes, as medidas

preciso mais. A reconstrução do Brasil demandará grande

necessárias são complexas, e os resultados serão obtidos

esforço da sociedade. O Ajuste fiscal é a mãe de todas as

com o tempo. O novo governo chega com um voto con-

reformas. O governo deve controlar seus gastos, eliminar

fiança da nação. Mas deve, com a ajuda de todos, ser fir-

os desperdícios e combater a corrupção. O equilíbrio fis-

me no esforço diário para reconstrução do nosso Brasil. É

cal deve ser feito sem aumento de impostos. Os brasilei-

hora de, todos juntos, reconstruirmos o Brasil.

ros não admitem aumento de impostos.
Por isso, não podemos esperar para aprovar a Propos-

*PAulO sKAF é presidente da Fiesp e do Ciesp.

ta de Emenda Constitucional que institui o teto para os
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ip&c international
tHe wAys OF tHe wOrld BAKery iN cONgress

From 12th to 16th October will be held in SAMPAPÃO headquarters,
in São Paulo, another edition of the International Congress of
Bakery, promoted by the International Union of Bakers and
Confectioners (UIBC). The meeting will bring together delegations
from about 40 countries to discuss ways for the baking sector
worldwide. On the agenda of the event some themes will be
highlighted, such as supply and wheat demand in the coming
years, hand-qualification work in baking and proposals to increase
bread consumption, in addition to holding more agreements
for exchange of professionals between the countries present. In
addition, the Congress will be held simultaneously to two other
major celebrations: The World Bread Day – what happens on the
14th of October in front of the Fiesp building at Paulista Avenue,
with distribution of 30,000 french rolls and parts with information
and explanations on the bread as a health factor to people who
are passing this street – and also the SAMPAPÃO’S Spring Festival,
which will be promoted in SAMPAPÃO Ceripan Country Club in
Ibiúna, on Sunday, October 16th.
lOs cAmiNOs de lA PANAderíA eN el muNdO eN cONgresO

Del 12 al 16 de octubre se celebrará en la sede SAMPAPÃO, en Sao
Paulo, una nueva edición del Congreso Internacional de Panadería,
promovido por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros
(UIBC). El encuentro reunirá a delegaciones de unos 40 países para
discutir las formas para el sector de panadería en el mundo. En la
agenda del evento se pondrán de relieve algunos temas, tales como
la oferta y la demanda de trigo en los próximos años, el trabajo de
mano-calificación en la panadería y propuestas para incrementar
el consumo de pan, además de la celebración de más acuerdos
para el intercambio de profesionales entre los países presentes.
Además, el Congreso se llevará a cabo simultáneamente a otras dos
celebraciones importantes: El Día Mundial del Pan – lo que ocurre
en el 14 de octubre en frente del edificio de la Fiesp en la Avenida
Paulista, con la distribución de 30.000 rollos franceses y piezas con
información y explicaciones sobre el pan como un factor de salud
a las personas que pasaren por la calle – y también el Festival de
primavera’S SAMPAPÃO, que será promovido en Ceripan Country
Club de SAMPAPÃO, en Ibiúna, el domingo 16 de octubre.

confectionery (ITPC) and the national Sebrae. “The goal of the
initiative is to give greater visibility to the products and bakery
services, enhancing the product ‘bread’ and the bakery channel to
increase the flow of customers and retaining the final consumer,”
says José Batista de Oliveira, president of Abip. This outreach effort,
will be highlighted and valued the key differentiators of bakeries
and their products, such as freshness, taste, quality, and the good
level of service and pleasant atmosphere. The campaign will
motto the slogan “Toasty Bread Every Time”, and will be supported
by the production of graphic materials for use in banners, posters,
T-shirts, banners and other promotional materials. In addition
to printed material, the outreach effort will be reinforced by two
digital instruments.
ABiP lANZA PrOyectO digitAl “veNgA A lA PANAderíA”

Tres organizaciones nacionales se unieron para lanzar el
movimiento “Venga a la Panadería”, que promete aumentar el
negocio de panadería en todo Brasil: la Asociación Brasileña de
Panadería y Confitería (ABIP), el Instituto de Tecnología de Panadería
y Confitería (ITPC) y la Sebrae nacional. “El objetivo de la iniciativa
es dar mayor visibilidad a los productos y servicios de panadería,
mejorando el producto” pan “y el canal de panadería para aumentar
el flujo de clientes y retener al consumidor final”, dice José Batista
de Oliveira, presidente de Abip . Este esfuerzo de alcance, se
pondrá de relieve y valora los factores clave de diferenciación de
las panaderías y sus productos, tales como la frescura, el sabor,
la calidad y el buen nivel de servicio y un ambiente agradable. La
campaña lema el lema “Toasty del pan cada vez”, y será apoyado
por la producción de materiales gráficos para su uso en carteles,
posters, camisetas, pancartas y otros materiales promocionales.
Además del material impreso, el esfuerzo de difusión se verá
reforzada por dos instrumentos digitales.
cAmPAigN “gluteN, cONtAiNs iNFOrmAtiON” celeBrAtes tHe 25
yeArs OF ABitrigO

The registrations for the 10th Journalism SAMPAPÃO Award will
be open till October 31st. The award will highlight the best articles
on the bakery in 2016, in the categories, “Print Media”, “Media
Radio” and “Electronic Media – TV and Internet.” The winners will
be announced at the beginning of December. First place winners
in each category will win a ticket to Paris, over €1,500; the second,
a passage to Lisbon, over €1,000; and the third takes a ticket to
Buenos Aires, over US$500. Finally, honorable mentions in each
category will be awarded with a tablet.

Completing 25 years of operation in 2016, the Brazilian Wheat
Industry Association (ABITRIGO) strengthens with the digital
platform “Gluten, Contains Information” the importance of
the debate on healthy eating. Launched six months ago, the
campaign aims to draw attention to the danger of gluten-free
fad and clarify controversial by scientific studies. Until August,
the explanatory material on “What is Gluten” topped the 70,000
views mark, reinforcing the interest of people on the subject.
The initiative also has the support of three major links of wheat
products chain: the Brazilian Association of Biscuit Industries,
Pasta and Bread & Industrialized Cakes (ABIMAPI), the Brazilian
Association of Bakery and Confectionery (ABIP) and the Union of
Industrialists and Association of Bakery and Confectionery of São
Paulo (SAMPAPÃO), and the seal of the Brazilian Society of Food
and Nutrition (NAWM).

PremiO de PeriOdismO eNtrA eN lA rectA FiNAl

cAmPAñA “gluteN, cONtieNe iNFOrmAciÓN” celeBrA lOs 25 AñOs de

JOurNAlism sAmPAPãO AwArd eNters tHe FiNAl strAigHt

Las inscripciones para el 10º Premio de Periodismo de SAMPAPÃO
estarán abiertas hasta el 31 de octubre. En el premio se destacarán
los mejores artículos de la panadería en el año 2016 en las
categorías de “impresión”, “Medios Radio” y “Medios Electrónicos
– TV e Internet.” Los ganadores se darán a conocer a principios de
diciembre. Ganadores del primer lugar en cada categoría ganarán
un boleto a París, más de €1.500; el segundo, el paso a Lisboa,
más de €1,000; y el tercero tiene un billete a Buenos Aires, más de
US$500. Por último, menciones de honor en cada categoría serán
premiados con la tableta.
ABiP lAuNcHes digitAl PrOJect “cOme tO BAKery”

Three national organizations joined forces to launch the
movement “Come To Bakery”, which promises to increase the
bakery business in all of Brazil: the Brazilian Association of Bakery
and Confectionery (ABIP), the Institute of Technology Bakery and
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ABitrigO

Completando 25 años de operación en el año 2016, la Asociación
de la Industria de Trigo de Brasil (ABITRIGO) fortalece con la
plataforma digital “Gluten, Contiene Información” la importancia
del debate sobre la alimentación saludable. Lanzado hace seis
meses, la campaña tiene como objetivo llamar la atención sobre
el peligro de moda libre de gluten y aclarar polémica por estudios
científicos. Hasta agosto, el material explicativo sobre “¿Qué es
el Gluten?” alcanzó la marca de 70.000 vistas, lo que refuerza el
interés de la gente sobre el tema. La iniciativa también cuenta con
el apoyo de los tres principales links de la cadena de productos
derivados del trigo: Asociación Brasileña de las Industrias de
Galletas, Pasta, Pan y Pasteles Industrializados (ABIMAPI), la
Asociación Brasileña de Panadería y Confitería (ABIP) y la Unión de
Industriales y la Asociación de panadería y Confitería de São Paulo
(SAMPAPÃO), y el sello de la Sociedad Brasileña de Alimentación
y Nutrición (NAWM).

máquinas & equipamentos

PRojEto BRASil
FoodSERvicE

“embarca” para a iBiE – las vegas
A expectativa é que a feira receba um público de
aproximadamente 20 mil visitantes de mais de 100 países.
Organizada pelas principais associações do setor de panificação norte-americano, a IBIE – International Baking Industry Exposition ocorre a cada três anos
em Las Vegas, Estados Unidos e já se consolidou por reunir um público tanto
consumidor como comprador de caráter internacional. A feira conta com mais
de 150.000m² de espaço para estandes, que abrigará mais de 800 expositores
com soluções tecnológicas inovadoras para todas as categorias de produtos:
pães, biscoitos, bolos e doces, sorvetes, tortillas, lanches, cereais, biscoitos, pizzas
e muito mais. A expectativa é que a feira receba um público de aproximadamente 20 mil visitantes de mais de 100 países.
ABIEPAN

A IBIE é reconhecida internacionalmente
como um grande evento que impulsiona
o comércio voltado para a indústria de
máquinas e ingredientes.

e

O Projeto Brasil Foodservice participou da edição anterior com apenas oito
empresas e este ano levará 16 empresas (Arcolor, Bralyx, Duas Rodas, Edanca,
Finamac, Frisher, G. Paniz, MCI, Pman, Podium Alimentos, Siemsen, Thermototal, Titã, Turmina, Venâncio, Warm), que estarão alocadas estrategicamente em
dois espaços diferentes: “Equipamentos” e “Ingredientes”. “O objetivo é reforçar o
posicionamento delas, de acordo com seu segmento”, destaca Monique Morata,
gerente do projeto.

Em parceria com Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Projeto
Brasil FoodService da Associação
Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios
para Alimentos (ABIEPAN) participará, de 08 a 11 de outubro, da
IBIE – International Baking Industry
Exposition, feira reconhecida internacionalmente como um grande
evento que impulsiona o comércio
voltado para a indústria de máquinas e ingredientes para panificação,
confeitaria e sorveteria alcançando
os ramos industrial e artesanal.
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serviços
Bem-viNdOs NOvOs AssOciAdOs dO sAmPAPãO!
Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos que passaram a fazer parte do time
de sucesso do SAMPAPÃO! E quando você se associar, separe uma bonita foto da sua casa,
que teremos o maior prazer de mostrá-la aos nossos leitores aqui nesta seção.
CRESCENTE – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Est. do Campo Limpo, 1.4920-B – Vila Prell
DEL NERO E MIRANDEZ PADARIA, PIZZARIA E CONVENIÊNCIAS LTDA. | DONA DEOLA
R. Joaquim Floriano, 1.095 – Itaim Bibi
DEL NERO E MIRANDEZ PADARIA, PIZZARIA E CONVENIÊNCIAS LTDA. | DONA DEOLA
Est. da Aldeia, 186-B2 – Chácara Refúgio
EMPORIO NOBRE LTDA. – EPP
Est. Fernando Nobre, 869 – Parque Rincão
PANIFICADORA ALFREDO CAMPOS & FILHOS LTDA. | PETIT MARENGO
Av. João XXIII, 1.128 – Vila Formosa
PANIFICADORA ASTRO REI LTDA.
Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 915 – Vila Maluf

Seerhuang

PANIFICADORA E CONFEITARIA MANTOVANI EIRELI – EPP | PIT SHOP
Av. João Dias, 25 / Loja 1 – Santo Amaro
PANIFICADORA MAX LTDA.
R. Auriverde, 713 – Ipiranga

cAleNdáriO cursOs
BásicOs dA escOlA idPc – 2016
NOvemBrO*
cursO

10/11

dAtA

diAs

HOráriO

Básico Salgados (20h)

07/11 à 11/11

Seg a Sex

15:30h às 19:30h

Técnica da Glaçagem (9h)

16/11 à 18/11

Qua a Sex

15:30h às 18:30h

Básico de Pizza (15h)

21/11 à 25/11

Seg a Sex

15:30h às 18:30h

Higiene e Manipulação (8h)

21/11 à 22/11

Seg a Ter

15:30h às 19:30h

Responsável Técnico (15h)

21/11 à 25/11

Seg a Sex

15:30h às 18:30h

Interpretação para Laudos de Farinhas
(16h)

21/11 à 23/11

Seg a Qua

14:00h às 18:00h

Atendimento ao Cliente (15h)

28/11 à 02/12

Seg a Sex

09:00h às 12:00h

Atendimento ao Cliente (15h)

28/11 à 02/12

Seg a Sex

15:30h às 18:30h

Pães de Fibras (Funcionais) (15h)

28/11 à 02/12

Seg a Sex

15:30h às 18:30h

Confeitaria Fitness (15h)

28/11 à 02/12

Seg a Sex

15:30h às 18:30h

*Calendário sujeito a alterações.

cAleNdáriO de cursOs
dA escOlA mÓvel idPc – 2016
NOvemBrO*
HOráriO

cursO

31/10

15 h às 18 h

Brigadeiro Gourmet

03/11

04/11

07/11

08/11
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9 h às 12 h

Pão Francês

15 h às 18 h

Palha Italiana

9 h às 12 h

Bombas e Carolinas

15 h às 18 h

Bolos secos

9 h às 12 h

Pães Intregrais

15 h às 18 h

Cheese Cake

9 h às 12 h

Quiches

15 h às 18 h

Quindins

9 h às 12 h

Sonho e Lua de Mel

15 h às 18 h

Cuscuz Paulista
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11/11

16/11

17/11

18/11
21/11
22/11

23/11

24/11

25/11

dAtA

01/11

09/11

28/11

29/11

30/11

01/11
02/11

9 h às 12 h

Massa Semi Folhada

15 h às 18 h

Doce de Copinho

9 h às 12 h

Naked Cake

15 h às 18 h

Alfajor e Fudge

9 h às 12 h

Brioche

15 h às 18 h

Pães Funcionais

9 h às 12 h

Salgados Assados

15 h às 18 h

Decoração bolos com bicos

9 h às 12 h

Broas

15 h às 18 h

Palha Italiana

9 h às 12 h

Pães Tradicionais

15 h às 18 h

Petit Four

9:00h às 15:00h

Panetone e Colomba

9 h às 12 h

Decoração de bolos com bicos

15 h às 18 h

Pudins

9 h às 12 h

Bolos secos

15 h às 18 h

Petiscos

9 h às 12 h

Pão Doce

15 h às 18 h

Sanduíches

9 h às 12 h

Cuscuz Paulista

15 h às 18 h

Brioche

9 h às 12 h

Pizza

15 h às 18 h

Quiches

9 h às 12 h

Salgados Assados

15 h às 18 h

Decoração de bolos com bicos

9 h às 12 h

Naked Cake

15 h às 18 h

Doces à base de ovos

9 h às 12 h

Cheese Cake

15 h às 18 h

Salgados Fritos

9 h às 12 h

Doce de Copinho
*Calendário sujeito a alterações.

* LOCAL: ASSAí PeNHA
Rua: Av. Condessa elisabeth de Robiano, 5.500 – Bloco A – Jardim América da Penha

55 11 3159-4223
fipan@fipan.com.br
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