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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

Obrigado por estar conosco em 2016, e vamos continuar juntos em 2017!

Torcendo e trabalhando  
por dias melhores

conecta as principais associações do setor na 

América Latina, usufruindo de grande prestígio 

mundial, reconhecimento este que me deixou 

muito feliz e honrado, para o cargo que procu-

rarei exercer com total empenho e dedicação.

Bem, falando agora do atual momento políti-

co e econômico do Brasil, vimos com grande ale-

gria na madrugada do dia 26 de outubro a apro-

vação da PEC 241 na Câmara dos Deputados, 

que, agora, tramita no Senado com o nome de 

PEC 55. Tida como prioridade pela equipe do pre-

sidente Michel Temer para reequilibrar as contas 

públicas, ela, seguramente, representa um forte 

sinal no horizonte de que estamos no caminho 

certo para a retomada do desenvolvimento, em-

bora o setor de panificação ainda não esteja sen-

tido o reflexo do otimismo que existe na esfera 

governamental. Em outras palavras, este ano foi 

difícil, e 2017 também o será, em que pese o fato 

de que, ao que tudo indica, a espiral de queda na 

economia tenha sido detida. Só que o caminho 

de volta – e que ninguém se engane – deverá ser 

longo, trabalhoso e demorado.

Porém, a ordem é não esmorecer. E nem po-

deria ser diferente: afinal, a luta constante por 

dias melhores, pela conquista de novos objeti-

vos e pela busca ininterrupta do tal “céu de bri-

gadeiro” é marca registrada da estirpe dos pani-

ficadores. E o SAMPAPÃO e suas Diretorias es-

tão aqui para acompanhar você nesse voo, com 

toda a segurança e atravessando o firmamento 

com o menor nível de turbulências possível. 

Obrigado por estar conosco em 2016, e vamos 

continuar juntos em 2017!

Boas Festas, Feliz Ano Novo e um forte abra-

ço a todos aí!!!

eEm outubro, a panificação paulista e brasileira 

teve a honra e o orgulho de assistir a realização 

do 76º Congresso Mundial de Panificação e Con-

feitaria, promovido pela Union Internationale 

de la Boulangerie et de la Boulangerie-Patisserie 

(UIBC), órgão máximo do setor no planeta. Mais 

ainda para nós, do SAMPAPÃO, foi uma honra 

e um orgulho redobrados, uma vez que nossa 

casa foi escolhida para sediar o evento, que reu-

niu representantes de perto de 40 países em tor-

no da discussão de temas atualíssimos do setor, 

com resultados para lá de satisfatórios. 

Face às conclusões tiradas no encontro, além 

de constatar que a panificação paulista e brasi-

leira estão em linha com os principais avanços, 

propostas e demandas do setor, pudemos perce-

ber também que muitos dos problemas que hoje 

preocupam os empresários dos quatro cantos do 

mundo – entre os quais a carência generalizada 

da oferta de mão de obra qualificada, que conti-

nua a figurar como um dos mais graves obstácu-

los ao nosso desenvolvimento em termos globais 

– são muito semelhantes, senão, idênticos. Mas 

a boa notícia é que o intercâmbio de ideias du-

rante o Congresso trouxe novos ânimos à discus-

são de argumentos e projetos para solucioná-los, 

utilizando a ferramenta mais produtiva da hu-

manidade, a criatividade, e que, agora, estão em 

fase de estudos e análises em dezenas e mesmo 

centenas de entidades ligadas à panificação e à 

confeitaria ao redor do globo.

Para mim, particularmente, a realização do 

Congresso da UIBC 2016 em São Paulo reservou, 

ainda, uma grata surpresa que foi a escolha de 

meu nome para presidir a Confederación Inte-

ramericana de la Industria del Pan (CIPAN), que 
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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 e tributário 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 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 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto: José 
Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro Adjunto: José Ricardo 

de Caíres
Diretor Social: Delcino Pedro dos Santos

Diretor Técnico: Luis Carlos de Souza
Diretor de Patrimônio: José de Pinho 

dos Santos
Diretor de Marketing: Wagner Vale 

Ferreira
Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SuPlenteS da diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis
Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar
Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro
Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira
Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas

Eduardo José Manuel Machado

ConSelheiroS fiSCaiS

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SuPlenteS do ConSelho fiSCal

Antonio Portugal da Silva

João Diogo

José Simões Baeta.

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: Carlos Gonçalves 
Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto: Valdeir 
Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira 
Martins

Diretor Financeiro Adjunto: Eduardo 
Augusto Bravo Gamboa

Diretor Social: João Lucas Dias 
Gonçalves

Diretor Técnico: Antonio Valter de 
Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio: Delcino Pedro 
dos Santos

Diretor de Marketing: Antonio Carlos 
Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob de 
Magalhães Correa

SuPlenteS da diretoria
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura

Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

ConSelheiroS fiSCaiS

Antonio Rodrigues Ferreira
Pedro Paulo Sobrinho

Manuel Rodrigues Antunes Leal

SuPlenteS do ConSelho fiSCal 

Armênio Soares Ferreira
Ronaldo Amaro Macarrão 

Marcelo da Costa Fernandes.

fundação do deSenVolVimento da 
indúStria de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração
PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

ConSelho adminiStratiVo –
membroS efetiVoS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

ConSelho ConSultiVo membroS efetiVoS

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 

SuPlenteS

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos

diretoria exeCutiVa

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SuPlente diretor finanCeiro
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SeCretário
Júlio César Dinis

ConSelho fiSCal – membroS efetiVoS
Antonio Rodrigues Ferreira

Fernando Gonçalves Perregil
Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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SAMPAPÃO e Seven evento sobre 

soluções para a crise | Painel da 

História do Pão ganha peça de 

divulgação | AIPESP promove 

encontro em Piracicaba
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Cobertura completa dos quatro dias 

de trabalho intenso, para integração 

dos países e debate de soluções para 

o setor em nível planetário.
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Opções leves e saudáveis estarão 

no topo da lista das preferências do 
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26 FestA DA PriMAVerA 

Banda Falamansa e Festival de 

Folclore agitam o grande encontro da 

Família Panificadora Paulista.
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Especialista em pesquisas dá as dicas 

de como mais bem se planejar para o 

Ano Novo que vem por aí.

32 legislAçãO 

Novidades na NR-12 redundam, entre 
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Receitas leves e nutritivas elaboradas 
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da Fiesp.
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Projeto Brasil Foodservice, da  

Apex-Brasil e ABIEPAN, é destaque  

na IBIE-Las Vegas.
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the World / Notícias de la Panadería de 

Brasil para el Mundo

50 serViçOs 

Clube de Campo CERIPAN | Novos 

Associados do SAMPAPÃO
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painel de notícias

eNcONtrO eM juiz De FOrA

S
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No dia 29 de outubro, com muita alegria, empresários, familiares, co-

laboradores e parceiros da panificação comemoraram a 20a edição 

do Encontro de Panificadores e Fornecedores, realizado pelo Sindi-

cato das Indústrias de Panificação de Juiz de Fora, promovido pelo 

Sindipan-JF, em Minas Gerais, que contou com a participação do 

presidente do SAMPAPÃO, Antero Pereira, e o 1º vice-presidente do 

Sindipan/Aipan-SP, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves (na foto com o 

presidente do Heveraldo Lima de Castro (esq.) e o vice-presidente 

Adilson Leite do Sindipan-JF). “Em um ano de crise mostramos que 

a força da panificação vem da união de seus empresários, que não 

deixaram se abater e estão passando por mais esse desafio. E o Sin-

dipan está ao lado dos panificadores para estimular e fortalecer a 

cada dia nosso setor”, salientou, em seu discurso, Heveraldo Lima de 

Castro, presidente da entidade mineira.

cAleNDáriO DO 
sAMPAPãO
O SAMPAPÃO já iniciou a distribuição para 

seus associados de seu Calendário 2017. 

Na peça – criada e desenvolvida pelo De-

partamento de Marketing, contando com 

a aprovação das Diretorias das entidades 

–, são evidenciados, por meio de pequenos 

textos e fotos, alguns dos principais servi-

ços, atividades e datas comemorativas do 

SAMPAPÃO.

S
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liVrOs iNFANtis NA PADAriA
Alternativa inteligente para aumentar a oferta de produtos aos clien-

tes e, por consequência, as vendas e o valor do tíquete médio das 

padarias sem a necessidades de grandes investimentos, a venda de 

livros infantis nas padarias vem crescendo de maneira bastante con-

sistente ao longo dos últimos meses. Com grande experiência nesse 

mercado, e com um acervo de mais de três mil títulos disponíveis em 

estoque para a pronta entrega, a Papaleguas Livros trabalha pelo sis-

tema de consignação, oferecendo mixes e títulos customizados, de 

acordo com a necessidade do panificador, com preços e condições 

especiais, incluindo a colocação de um display na casa, sem custos 

adicionais. “A contagem das vendas e reposição dos livros é feita pela 

distribuidora a cada 30 dias aproximadamente, sendo que o  ganho 

é livre de impostos. O acerto do valor das vendas é por meio de um 

boleto bancário, com vencimento após 30 dias. Ou seja, o panificador 

tem 30 dias para comercializar e mais 30 para pagar”, explica Clara 

Helena, promotora de vendas da Papaleguas.

P
ap
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eg
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uM PAiNel cOM MuitA históriA

NãO Deixe uM BriNqueDO cAreNte!

A Comissão e os Departamentos Cultural e de Marketing do 

SAMPAPÃO desenvolveram um folder super especial para di-

vulgar a proposta e o conteúdo do gigantesco Painel da Histó-

ria do Pão, recentemente instalado ao longo de toda a parede 

interna do prédio-sede das entidades, em São Paulo. Trata-se 

de um folheto explicativo de cada uma das oito fantásticas 

ilustrações que fi guram na obra, criadas pelo cenógrafo e artis-

ta plástico Carlos Dalarmelino, contando a trajetória do mais 

sagrado dos alimentos, desde o início do cultivo do trigo, nos 

primórdios da raça humana, até o evento das padarias mo-

dernas. Reproduzidas no folder, cada uma das pinturas conta, 

a seu lado, com um pequeno texto, que destaca os principais 

componentes do respectivo painel. A ideia é entregar exem-

plares da peça a todas as pessoas que visitarem o edifício. En-

tão, visite o SAMPAPÃO, pegue o seu folheto e, claro, confi ra 

de perto toda a majestosidade dessa obra que, hoje, é a maior 

homenagem ao pão em termos iconográfi cos do mundo!

O Comitê Feminino do SAMPAPÃO está, 

mais uma vez, em plena campanha. Desta 

vez, com o objetivo de arrecadar brinquedos 

novos para o Natal de crianças de centros 

de acolhimento. Trata-se de uma reedição 

da bem-sucedida ação “Não deixe um brin-

quedo carente!”, promovida pelas Damas da 

Panifi cação para o Dia das Crianças. As pa-

darias interessadas em participar da ação 

receberão uma caixa para acondicionar os 

brinquedos e materiais de divulgação para 

serem colocados e distribuídos nos estabe-

lecimentos. Informe-se no SAMPAPÃO e par-

ticipe você também!

uM PAiNel cOM MuitA históriA
A Comissão e os Departamentos Cultural e de Marketing do 

SAMPAPÃO desenvolveram um folder super especial para di-

vulgar a proposta e o conteúdo do gigantesco Painel da Histó-

ria do Pão, recentemente instalado ao longo de toda a parede 

interna do prédio-sede das entidades, em São Paulo. Trata-se 

de um folheto explicativo de cada uma das oito fantásticas 

ilustrações que fi guram na obra, criadas pelo cenógrafo e artis-

ta plástico Carlos Dalarmelino, contando a trajetória do mais 

sagrado dos alimentos, desde o início do cultivo do trigo, nos 

primórdios da raça humana, até o evento das padarias mo-

dernas. Reproduzidas no folder, cada uma das pinturas conta, 

a seu lado, com um pequeno texto, que destaca os principais 

componentes do respectivo painel. A ideia é entregar exem-

plares da peça a todas as pessoas que visitarem o edifício. En-

tão, visite o SAMPAPÃO, pegue o seu folheto e, claro, confi ra 

de perto toda a majestosidade dessa obra que, hoje, é a maior 
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ficação paulista e brasileira. Na sequência, foi a vez de Sérgio 

Molinari, diretor da Food Consult, fazer uma instigante pales-

tra sobre o tema “Panorama do setor e soluções para a crise”, 

na qual destacou duas notícias: a boa, é que a tendência de 

recuperação do crescimento já começará a apontar em 2017; 

e a má, é que a queda do desemprego para 10% só deverá 

ocorrer em 2020. Molinari também foi mediador de um mini 

debate para discutir as saídas para a crise, tendo como con-

vidados Nicola Gafforini da Arneg Brasil, e Fabio Gagliardo, da 

Aurora. Encerrando o encontro, João Ricardo Neves, diretor 

da Seven e da FIPAN, apresentou alguns dos resultados da 

Pesquisa de Mercado 2016, realizada durante a feira deste 

ano, que, entre outros destaques, sinaliza o contínuo aumen-

to do número de refeições fora do lar, principalmente nos 

grandes centros urbanos, e a tendência de crescimento da 

confeitaria, “área meio adormecida” da padaria, que ganhará 

um espaço especial na FIPAN 2017, a “Arena do Confeiteiro”.

painel de notícias

sOluçÕes PArA A crise
No dia 10 de novembro, o SAMPAPÃO e a agência Seven, 

organizadora da feira FIPAN, promoveram um final de tarde 

muito especial na sede das entidades, em São Paulo, contan-

do com a participação de panificadores e representantes de 

várias empresas ligadas ao setor de panificação e confeitaria. 

O encontro foi aberto pelo presidente do SAMPAPÃO, Antero 

José Pereira, que deu as boas-vindas aos convidados e fez um 

breve relato do atual e desafiador momento vivido pela pani-

Fo
to

s:
 M

ar
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s 
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cOMeMOrAçãO NO uruguAi
No dia 6 de novembro, o presidente do SAMPAPÃO, Antero Pereira, e o 

1º vice-presidente do Sindipan/Aipan-SP, Rui Manuel Rodrigues Gon-

çalves, marcaram presença no almoço em comemoração do Dia do 

Industrial de Panificação realizado no espaço de eventos La Hacienda 

pelo Centro de Industriales Panaderos de Uruguay (CIPU), em Mon-

tevidéu, capital do Uruguai país sul-americano. Lá, Antero, que agora 

também é presidente da Confederación Interamericana de la Industria 

del Pan (CIPAN), teve a oportunidade de interagir com representantes 

das principais associações do setor da América Latina e do mundo, 

que compareceram em peso para prestigiar o encontro. C
IP

U
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Em parceria com a Associação da Indústria de Panificação e 

Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP), a Associação 

da Indústria de Panificação e Confeitaria de Piracicaba e Re-

gião (APAPIR)

promoveu, no dia 20 de outubro, “VI Encontro de Negócios e Ten-

dências na Panificação e Food Service”, no Clube do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Piracicaba-SP. O evento – que contou com 

a presença dos presidentes da AIPESP, Manoel Alves Rodrigues 

Pereira, e do SAMAPAPÃO, Antero José Pereira – trouxe novas 

luzes à discussão de soluções de temas como lucratividade, ges-

tão, produtividade e qualidade na padaria. Para tanto, colocou 

a plateia em contato direto com dois especialistas de renome 

e altamente gabaritados: Karyna Muniz, conteudista e coorde-

nadora de Desenvolvimento de Soluções para o Foodservice do 

Sebrae-SP, que fez a palestra “Tendências Food Service – Nova 

York – São Paulo”; e Johannes Roos, gerente do Centro Técni-

co e Embaixador do Pão da Puratos, que falou sobre o “O Mundo 

das Massas Madres”. Além do Sebrae-SP, encontro contou com 

o patrocínio da Kibon, Ocrim e Souza Cruz, e apoio de diversas 

empresas ligadas ao setor.

eVeNtO eM PirAcicABA

AIPESP
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MAPeAMeNtO De PrOcessOs
Dando continuidade ao Programa de Palestras realizadas em parceria com 

o Departamento da Micro e Pequena Indústria da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (Dempi/Fiesp), o SAMPAPÃO recebeu, no dia 25 de 

outubro, a Profa Cristiane Chaves Gattaz, do Centro Universitário da FEI, para 

realização da palestra intitulada “Como mapear os processos da sua empre-

sas”. O objetivo foi passar informações e dar dicas importantes aos panifica-

dores de como aperfeiçoar os diversos processos da padaria, desde a fabrica-

ção de produtos até a introdução de novas ideias para a utilização dos espa-

ços. Entre os temas abordados, estiveram a derrubada dos mitos que rondam 

os processos, a concorrência por imitação e a diferença entre concorrência e 

sobrevivência, que é, basicamente, estabelecer a liderança do mercado.
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destaque / CONGRESSO MUNDIAL DA UIBC

e

Durante quatro dias, representantes 
da panifi cação do mundo todo 
discutiram propostas e desenharam 
soluções para o setor, durante evento 
realizado no SAMPAPÃO.

sucesso ToTal 
na realização do 

congresso mundial da uiBc 
em são paulo

Entre os dias 13 e 16 de outubro, São Paulo se tornou a 

capital internacional do pão, durante a realização do 76º 

Congresso Mundial de Panifi cação e Confeitaria, que teve 

lugar no prédio-sede e com organização do SAMPAPÃO. 

Delegações de 14 países atenderam à convocação da 

Union Internationale de la Boulangerie et de la Boulange-

rie-Patisserie (UIBC), promotora do evento, e vieram para 

a capital paulista a fi m de realizar um produtivo inter-

câmbio de ideias, bem como discutir propostas e soluções 

Fo
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a

Congressistas e mesa de abertura do evento.



11Dez/Jan 2017    IP&C 809

destaque

para gerar a evolução e vencer os desafios que se colocam 

atualmente ao desenvolvimento mais acelerado do setor 

em nível mundial. Além do Brasil, o Congresso recebeu 

representantes da Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, 

França, Hungria, Irlanda, México, Peru, Suécia, Suíça, 

Taiwan e Uruguai.

E uma das conclusões mais evidentes tiradas durante 

o Congresso foi que tais problemas são muito semelhan-

tes e comuns entre os países. E, talvez, o mais grave e 

recorrente de todos seja a carência de mão de obra espe-

cializada em panificação e confeitaria nos quatro cantos 

do globo. “Esse, sem dúvida, é um problema muito sério, 

que, entretanto, abre uma excelente janela de oportuni-

dade para os jovens, principalmente num mundo em que 

o desemprego alcança índices terríveis e inimagináveis 

até há pouco tempo”, aponta Antonio Arias, representan-

te da panificação mexicana e atual presidente da UIBC. 

Segundo ele, um dos grandes fatos geradores do de-

sinteresse dessas pessoas que estão chegando agora no 

mercado de trabalho é a questão da queda generaliza-

da que se observa no mundo com relação aos salários 

dos trabalhadores, contudo, não apenas da panificação. 

“Um dos grandes quebra-cabeças que estamos tentando 

montar neste momento é, exatamente, o que contempla 

a resolução desse problema. A UIBC está realizando um 

enérgico esforço conjunto nesse sentido, e uma das con-

clusões que tiramos é que a receita do ‘antídoto’ para a 

questão da falta de mão de obra é investir cada vez mais 

Coletiva de Imprensa.

“afora tudo o que foi discutido 
e deliberado, o que fica desse 

importante encontro é a união que 
temos na panificação mundial, cujo 

resultado do trabalho se faz presente 
diariamente na mesa de bilhões de 

consumidores.”  
Antonio Arias, presidente da UIBCColetiva de Imprensa.
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panificação, complementar aos sistemas de benefícios e 

seguridade social dos governos – também foram alvo de 

debates durante o 76º Congresso da UIBC. “Tenho certeza 

de que, com a evolução das discussões em torno de pro-

postas como estas, conseguiremos definir uma linha de 

trabalho adequada e correta, produzindo vantagens e in-

centivos tanto para os panificadores quanto para colabo-

radores, sem esquecer, naturalmente, dos consumidores, 

que também serão beneficiados”, conclui.

FOrMAçãO PrOFissiONAl De PONtA

Outra pauta ligada ao tema da capacitação de mão se 

obra para a panificação sobre a qual os congressistas do 

evento da UIBC em São Paulo se debruçaram, diz respei-

to ao estímulo à formatação de convênios que propiciem 

maior intercâmbio educacional entre os países. Nesse 

âmbito, ao visitar as dependências da Escola IDPC, no pré-

dio do SAMPAPÃO, os participantes estrangeiros ficaram 

bastante impressionados com não só com as suas insta-

destaque

na capacitação, porque quanto mais gabaritado pelo acú-

mulo de conhecimento e de treinamento for o profissio-

nal, mais e melhor ele irá produzir, o que pode gerar um 

impacto positivo também sobre sua remuneração”, ex-

plica Arias, acrescentando que medidas de igual impac-

to para contornar o problema – como a criação de um 

seguro ou previdência privada para os trabalhadores da 

Apresentações dirigidas.

Recepção no Jantar de Gala.
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lações, como também com a grade de cursos e atividades 

correlatas – notadamente aquelas desempenhadas pela 

Escola Móvel – mantidos pelas entidades.

Ainda no que diz respeito à questão educacional, tam-

bém chamou a atenção dos representantes das delega-

ções internacionais da UIBC a super estrutura destinada 

a essa finalidade oferecida pela Escola SENAI “Horácio 

Augusto da Silveira” – o SENAI Barra Funda –, cuja visita, 

no dia 14 de outubro, fez parte da programação do Con-

gresso. “A ideia de levá-los até lá foi mostrar que, além da 

Escola IDPC, São Paulo e o Brasil contam com unidades 

modelo e de alta performance para a formação de mão 

de obra especializada, que não ficam nada a dever em re-

lação a outros grandes centros educacionais espalhados 

pelo mundo”, pontua Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO. “Nosso negócio é formar bons profissionais 

para a indústria e, por isso, temos a obrigação de acom-

panhar todas as demandas e as tendências que vêm se 

apresentando, bem como de estar perfeitamente sintoni-

zados com a evolução tecnológica das áreas de panifica-

ção e confeitaria, que são estratégicas para o nosso tra-

balho”, contextualiza Sílvia Helena Carabolante, diretora 

do SENAI Barra Funda, justificando a fama de “escola de 

ponta” daquela unidade. 

“Fiquei impressionada com tudo que vi: com as escolas de capacitação 
e formação profissional, com as instalações delas, com os produtos que 
vocês têm aqui e, naturalmente, com o modelo da padaria paulista e 
brasileira.” Ellen Yin, vice-presidente da UIBC

Visita à Escola SENAI.

Visita às padarias. Comitê Feminino.

Animação em altas doses.
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APerFeiçOAMeNtO técNicO iNiNterruPtO

Durante a realização do 76º Congresso Mundial de Pani-

ficação e Confeitaria da UIBC, as discussões acerca das 

questões técnicas relacionadas ao setor em tela mundial 

– sobre temas bastante conhecidos, como o balancea-

mento das proteínas e a redução do teor de sal e gordura 

nos alimentos – dividiram espaço, também, com o debate 

de um tema bastante preocupante, que é a diminuição do 

consumo de pão em alguns países do mundo, em função 

de repetidas e simultâneas campanhas de desestímulo à 

sua inclusão na dieta, a fim de, pretensamente, deixá-la 

mais saudável, o que não representa, em absoluto, uma 

verdade, uma vez que os carboidratos nele contidos são 

essenciais à manutenção da saúde.

Nesse sentido, iniciativas como as campanhas que 

vem sendo empreendidas pelos SAMPAPÃO, em parceria 

com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação 

e Confeitaria (Abip) e com a Associação Brasileira da In-

dústria do Trigo (Abitrigo) em prol do correto esclareci-

mento da população sobre o valor nutricional do pão e 

sobre a questão do glúten, que nem de longe é um “vilão” 

da alimentação, foram amplamente elogiadas durante o 

encontro em São Paulo. “Mas, em verdade, há um viés que 

precisa ser observado com atenção, em torno da tendên-

cia de consumo mais saudável, que é irrecorrível do pon-

to de vista técnico: precisamos, efetivamente, aumentar a 

quantidade de cereais em nossos pães ao longo de todo o 

planeta”, explica Antonio Arias, presidente da UIBC. 

“este foi mais um encontro muito importante da panificação mundial para 
troca de ideias, conceitos e para a atualização e conscientização de todos 
sobre as novas tendências e desafios da panificação. e constatar, mais uma 
vez, que o Brasil é referência nessa área, também foi muito bom.” Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves, vice-presidente do Sindipan-SP

Comemoração do Dia Mundial do Pão.
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Antero Pereira, presidente do SAMPAPÃO, não só com-

partilha da opinião de seu colega mexicano, como tam-

bém dá uma boa notícia: “Graças à sólida parceria que a 

indústria de panificação tem com os moinhos ao redor do 

globo, o acesso a farinhas aperfeiçoadas e cada vez mais 

adequadas ao atendimento desse apelo do consumidor 

está cada vez mais fácil, em função, principalmente, da 

grande procura por esses itens mais saudáveis. Porém, 

uma questão que precisa ser equacionada é a que diz res-

peito aos preços, porque não podemos cobrar muito mais 

por pães com tais características. Ou seja, temos que en-

contrar um jeito de fazer isso sem derrubar substancial-

mente as margens de lucro. E estamos trabalhando nisso 

em nível da UIBC”, observa.

VisitAs e cOMeMOrAçãO De PesO 

Ponto alto da intensa programação do Congresso da UIBC 

foi, também, a visita dos representantes das entidades in-

ternacionais a algumas padarias paulistanas. “A ideia foi 

mostrar a eles o modelo da padaria brasileira, que é único 

e muito diferente daquele que eles conhecem lá fora. Nos 

outros países, as padarias funcionam, basicamente, como 

fábricas de pães, em não trabalham com o mix e com a 

enorme variedade de produtos que temos por aqui, nem 

com a oferta de café, de lanches na copa, bem como de 

almoço, jantar e happy-hour. E o feedback que eles nos de-

ram foi maravilhoso: eles gostaram muito!”, afirma Car-

los Elias Perregil, vice-presidente da Aipan/Fundipan-SP, 

ambas entidades do SAMPAPÃO.

“para nós, foi um grande orgulho receber esses amigos do mundo todo, 
para um evento tão importante para a panificação mundial. em nome do 
sampapÃo, agradeço a todos que colaboraram para mais este êxito.” Antero 

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO

Reconhecimento aos congressistas. Premiação do Padeiro do Ano.
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Destaque também da programação paralela foi a par-

ticipação dos delegados da UIBC na comemoração do Dia 

Mundial do Pão, antecipada para o dia 14 de outubro (a 

data oficial é dia 16) e realizada, como vem acontecendo 

já há alguns anos, em frente do prédio da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Os congressis-

tas ficaram encantados, principalmente, com o formato 

daquilo que titularam como uma verdadeira “festa”, mar-

cada pela distribuição de 50.000 pães franceses e 25.000 

sucos – além de folhetos, com informações e esclareci-

mentos sobre a importância do pão como fator agregador 

de saúde – às pessoas que passaram por aquele ponto da 

Av. Paulista, ao longo da manhã e início da tarde daquela 

sexta-feira, algo bastante inusitado, mas extremamen-

Premiação do Confeiteiro do Ano. Homenagem ao deputado Arnaldo.
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Um dos compromissos externos mais importantes duran-

te a realização do Congresso Mundial da UIBC na capital 

paulista foi a visita dos representantes internacionais à 

sede Federação das Indústrias do Estado de São Pau-

recePçãO NA FiesP, cOM PAulO skAF
lo (Fiesp), onde foram recebidos por ninguém menos do 

que o presidente daquela entidade, Paulo Skaf. O encon-

tro aconteceu no dia 14 de outubro, numa grande sala de 

reuniões especialmente destinada para a recepção, na 

qual Skaf, além de dar as boas-vindas aos congressistas 

e de desejar muito sucesso para o evento iniciado no dia 

anterior, apresentou-lhes um pouco do que a estrutura e 

a múltipla oferta de serviços da Fiesp à indústria, em es-

pecial, a de panificação e confeitaria. Na ocasião, o presi-

dente do SAMPAPÃO, Antero Pereira, entregou uma placa 

de agradecimento a Skaf, não só por abrir um espaço para 

aquela visita em sua atribulada agenda, como também 

por seu apoio e sua parceria sempre tão presente ao lado 

dos panificadores de São Paulo. Na sequência à recepção 

com Paulo Skaf, ainda foi realizada uma Coletiva de Im-

prensa na Fiesp.

te interessante e adequado na visão deles. Mais do que 

isso, os congressistas internacionais fizeram questão de, 

literalmente, “vestir a camisa” do SAMPAPÃO, e, com essa 

indumentária, em meio a sorrisos e muita alegria, partici-

param ativamente da distribuição.

jANtAr De gAlA e hOMeNAgeNs

No último dia do 76º Congresso Mundial de Panificação e 

Confeitaria da UIBC – 16 de outubro, domingo –, os mem-

bros das delegações internacionais foram convidados a 

participar da Festa da Primavera do SAMPAPÃO, realiza-

da no Clube de Campo Ceripan, com shows, presença de 

“são paulo e o Brasil são lugares 
maravilhosos. Já estive várias vezes 
aqui e sempre me impressiono com 
o que vejo, com as boas experiências 
que vivencio e, claro, com a história 
bem escrita pela panificação e pela 
confeitaria de vocês.”  
Peter Becker, diretor da UIBC

Congressistas em visita à Fiesp.
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“o que mais me encanta nos 
encontros dessa natureza é o 
espírito de camaradagem para 
compartilhar as ideias e ideais do 
pão, e também o desejo comum de 
trabalhar em prol dos panificadores 
de todo o mundo.”  
José María Del Vallado, secretário da UIBC

uma Escola de Samba e muita alegria. Essa animada con-

clusão do encontro realizado em São Paulo, que trouxe 

tantas propostas produtivas, foi, na verdade, uma legíti-

ma demonstração de fôlego e gentileza dos congressistas, 

que acordaram muito cedo naquele dia para embarcar no 

ônibus que os levaria até Ibiúna, depois de participar de 

uma noite animadíssima de sábado no Clube Português, 

onde foi realizado o Jantar de Gala do Congresso, algo já 

bastante tradicional para fechar com chave de ouro os 

encontros da UIBC ao redor do mundo.

Além de ser uma festa de congraçamento, com mui-

ta música, dança e alegria, o jantar também foi palco de 

várias homenagens importantes, marcadas não só pela 

entrega de placas comemorativas e de reconhecimento 

Chegada ao Ceripan.



22 IP&C 809    Dez/Jan 2017

destaque

Uma grande surpresa foi reservada ao presidente do 

SAMPAPÃO, Antero Pereira, durante a realização do Con-

gresso Mundial da UIBC, em São Paulo: a sua escolha, por 

aclamação, em evento paralelo, para ocupar o cargo de 

ANterO PereirA é O NOVO PresiDeNte DA ciPAN
presidente da Confederación Interamericana de la Indus-

tria del Pan (CIPAN), para o biênio 2017-2018. “Para mim, 

assumir mais esse cargo representa uma grande respon-

sabilidade, uma vez que a CIPAN é o órgão máximo da 

panificação para os países da América Latina. E, com ela, 

abraço também a responsabilidade de, junto com meus 

companheiros de Diretoria, de refundar a entidade, a fim 

de imprimir novos ânimos a seus trabalhos e de devolver-

-lhe toda a magnitude de sua representatividade no con-

tinente americano. Só tenho a agradecer aos meus pares 

a oportunidade de poder fazer isso, bem como de infor-

mar aos panificadores latinos que a CIPAN começará a 

trazer muitas e ainda mais novidades em seu benefício a 

partir de agora”, fez questão de destacar Antero Pereira, 

ao receber o resultado da eleição ainda na tarde do pri-

meiro dia do Congresso, 13 de outubro.

“Foi um encontro muito produtivo, 
com uma programação bastante 
intensa. e foi sensacional ver 
os representantes estrangeiros 
participando de maneira tão intensa 
e alegre da comemoração do dia 
mundial do pão, na av. paulista.” 
Manoel Alves Rodrigues Pereira,  
presidente da AIPESP

pela participação no evento mundial aos congressistas, 

como também pela entrega dos prêmios de “Padeiro e 

Confeiteiro do Ano de 2016”, entregues pela UIBC, respec-

tivamente, ao padeiro de Taiwan Wu Pao Chun, e ao nos-

so brasileiríssimo chef Luiz Farias. Ambos receberam um 

dólman e um toque blanc (chapéu de chef) personalizados 

pela entidade mundial, além de um diploma com dizeres 

alusivos a importantíssima distinção.

“Fiquei muito contente com a conquista desse prêmio, 

que guardarei com muito carinho e significa muito para 

mim. Tenho orgulho de ser padeiro, e foi muito bom saber 

que, no idioma português, tenho ‘pão’ até no nome”, brin-

cou Wu Pao Chun, recebendo muitos aplausos dos convi-

dados. “Estou muito emocionado, com o coração a mil por 

hora por mais esse reconhecimento que me está sendo 

concedido. E muito feliz, é claro. Mas ser feliz é trabalhar 

com paixão, como eu sempre consegui fazer. E, o resto, 

vem sozinho. Muito obrigado!”, destacou, por sua vez, o 

chef Luiz Farias, também sob muitos aplausos. Outro ho-

menageado da noite foi o deputado federal Arnaldo Faria 

de Sá, que recebeu uma placa de agradecimento pela sua 

presença sempre constante na defesa dos pleitos e reivin-

dicações dos panificadores de São Paulo e do Brasil junto 

aos seus colegas parlamentares e a todas as instâncias 

do governo.

Reunião da CIPAN.
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Sucos e sanduíches têm a pegada perfeita para Verão. Saiba porque lendo esta 
reportagem especial. 

r

leves, nutritivos e  
muiTo saudáveis

Refrescância, leveza, sabor e praticidade. Esses são quatro 

dos atributos mais importantes que qualquer pessoa quer 

ver incluídos na sua alimentação de Verão. Ou seja, não é 

apenas a preocupação com o fitness que move essa gente 

toda durante a estação mais quente do ano, como também 

o cuidado com a saúde e o desejo/busca pelo bem-estar.

“As altas temperaturas e dias mais longos apresentam 

um desafio de equilíbrio para o corpo, que se mantém ge-

ralmente em temperatura interna de 36ºC, mas confronta 

temperaturas mais altas do lado exterior. Essa condição tor-

na difícil manter a metabolismo ideal, já que o corpo con-

centra grande parte da energia ganha na manutenção da 

temperatura. É por isso que muitas vezes se sente menos 

fome, mais sede, cansaço, e um leve mal-estar. Além de se 

suar muito mais”, explica a nutricionista Patrícia Palandi.

De acordo com a especialista, a transpiração resfria o 

corpo super aquecido, mas leva com ela água e sais mi-

nerais muito mais rápido do que o normal, e do que nor-

especial / SUCOS & SANDUÍCHES DE VERÃO 

malmente é ingerido. Isso nos leva ao primeiro aspecto 

a ser observado na alimentação de verão: a hidratação. 

“Muitos acreditam que há uma quantidade fixa de água, 

suco, chá e outras bebidas que se deve tomar, mas não é 

bem assim. Para saber a quantidade de líquidos que você 

deve ingerir por dia, faça a seguinte conta: 35ml x o seu 

peso. Do valor final, no mínimo 50% deve ser consumido 

em água e outros líquidos saudáveis, como água de coco 

e sucos naturais”, ensina Patrícia.

sucOs DetOx

E se a nutricionista recomenda, quem somos nós para 

discordar, não é mesmo?! Brincadeiras à parte, sucos 

naturais são nutritivos, saudáveis, fáceis de preparar e 

perfeitos para o Verão. E a temporada de sol, sem dúvida 

alguma, é a melhor época do ano para atualizar e trazer 

inovações para o cardápio de sucos em sua panificadora.

Mas, além da função de hidratar, eles também cum-

S
to

ck
Fr

ee



24 IP&C 809    Dez/Jan 2017

especial

deve ser oferecida aos clientes durante a temporada. E os 

sanduíches (sim, eles mesmo) representam a síntese abso-

luta dos componentes dessa equação balanceada.

“Atualmente, vem crescendo a procura por sanduíches 

que reúnem essas características. Porém, o que o cliente 

de padaria quer é muito mais do que os tais ‘sanduíches 

naturais’, feitos com queijo branco, alface e pão de fôrma: 

cada vez mais, ele busca, por exemplo, sanduíches feitos 

com pães diferenciados, como a ciabbatta, pães multigrão 

e os produzidos com grãos funcionais, tais como a chia, o 

amaranto, a linhaça e a quinoa, dentro de uma proposta 

que una sabor e equilíbrio”, ensina Monise Baamonde, co-

ordenadora e nutricionista da Escola IDPC. Ainda segun-

do ela, o que valem, também, são as combinações: “Por 

exemplo, o panificador pode substituir o queijo prato pela 

muçarela ou queijo branco, e incluir alface, tomate, pepi-

no e até cenoura ralada nos lanches, conferindo-lhes – de 

acordo com a sua vontade e com a vontade do cliente –, 

formatos mais sofisticados ou mais simples, mas sempre 

leves e saborosos”, acrescenta.

“Sanduíche combina muito com verão, é uma época 

em que as pessoas costumam substituir refeições por 

lanches.  E os frios se encaixam perfeitamente nesse ce-

nário, por uma questão de praticidade e também pelos 

aspectos de leveza e nutrição. Para as panificadoras, tra-

ta-se uma excelente oportunidade de aumentar o tíquete 

médio, já que o consumo cresce significativamente. Outra 

oportunidade é oferecer esses produtos já fatiados, aqui 

a linha Seara Fino&Solto é uma excelente solução, uma 

forma de evitar as longas filas que se formam no balcão 

de frios”, explica Raphael do Amaral Cumplido, gerente 

de Produto da JBS Foods. A empresa tem em seu portfólio 

prem outras, igualmente importantes, entre as quais me-

rece especial destaque a de desintoxicar. De uns anos para 

cá, vem crescendo a procura entre os clientes da padaria 

por misturas “bebíveis” de frutas, legumes e até mesmo fo-

lhas, que, segundo consta, podem fazer maravilhas para 

a saúde. Isso porque, os sucos desintoxicantes reconhe-

cidamente purificam e energizam o corpo, eliminando as 

toxinas acumuladas e nutrindo o organismo. Além disso, 

devido à sua composição, diminuem a ação dos radicais li-

vres e melhoram a digestão e a assimilação dos nutrientes.

“Para que haja a desintoxicação, devemos escolher ali-

mentos que exijam menor trabalho digestivo e que conte-

nham propriedades depurativas, ou seja, que contenham 

fibras para assegurar uma limpeza no aparelho digestivo, 

levando embora grande parte das toxinas e resíduos for-

mados em função de uma alimentação excessiva e inade-

quada”, orienta, por sua vez, a nutricionista Vânia Alonso. 

“Sucos desintoxicantes feitos com ingredientes ‘detox’, 

como couve, brócolis, limão, agrião, pepino e gengibre – são 

uma ótima opção para iniciar o dia”, pontua, por sua vez, 

a nutricionista Sinara Menezes. Além disso, por serem diu-

réticos, esses alimentos aceleram a eliminação de toxinas 

e, algum deles, possuem até mesmo efeito termogênico. 

O que é isso? Quem responde é Monise Baamonde, nutri-

cionista e coordenadora da Escola IDPC: “Termogênese é 

o processo pelo qual o organismo mantém a temperatura 

corporal estável, algo fundamental, principalmente nos 

dias mais quentes do Verão. Para fazer isso, nosso corpo 

aciona mecanismos como sudorese, diurese e circulação 

– tarefas que demandam energia. E o ‘segredo’ dos termo-

gênicos é, justamente, estimular esse processo, acelerando 

o metabolismo, impulsionando a vasodilatação, intensifi-

cando a frequência cardíaca e propiciando um gasto ca-

lórico maior”, esclarece, acrescentando que a escola do 

SAMPAPÃO tem diversas formulações de sucos desintoxi-

cantes para compartilhar com os panificadores associados.

sABOr cOM sAuDABiliDADe

Mas, é claro, nem só de sucos vive o consumidor de pada-

ria no Verão. Assim, o quadrinômio básico de atributos que 

mencionamos no início desta reportagem – refrescância, 

leveza, sabor e praticidade –, turbinado por outros bastan-

te conhecidos – como nutrição e saudabilidade –, também 

se aplica à fórmula de sucesso da alimentação que pode/
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uma grande variedade de frios e alguns destaques como 

a linha de Presuntos: cozido tradicional – leve e saudável, 

com teores reduzidos de calorias e sódio, Royale e “di Par-

ma” – da marca Seara Gourmet, sabor sofisticado para os 

paladares mais exigentes.

cAPrichO NO recheiO

Bem, o segredo de um bom sanduíche de Verão, como de 

qualquer outro, é o que tem dentro dele. “E um bom recheio, 

com frios especiais, como o nosso presunto royale, feito com 

um pernil inteiro temperado com vinho e especiarias – cuja 

ideia de que é altamente calórico é um mito –, ou com blan-

quet de peru, com peito de peru, ou com o peito de frango, 

que a Sadia lançou este ano, para acompanhar a tendência 

de saudabilidade, atendem perfeitamente à proposta de 

colocar entre duas fatias de pão produtos que combinam 

sabor, saúde, nutrição e conveniência, sempre em doses 

equilibradas”, destaca, por sua vez, Caio Pugliesi, gerente 

de Trade Marketing da BRF/Sadia. E, aliás, é a manutenção 

desse equilíbrio que permite que embutidos considerados 

mais gordurosos, como é o caso do salame, por exemplo, 

também possam ser incluídos nas receitas de sanduíches, 

respeitando todas essas características.

Como se vê, criatividade é fundamental para que o pa-

nificador possa acertar em cheio na proposta de seu car-

dápio de lanches. E, na maioria das vezes, ser criativo é 

pensar com simplicidade. É o que fez a Marba, que dentro 

do projeto “Mortadela Brasil” do Mercado Municipal de São 

Paulo, lançou para o Verão paulistano um lanche muito 

leve, refrescante e saudável, que pode, tranquilamente, ser 

copiado nas padarias: o Brasil Tropical. “Basicamente, o que 

fizemos foi substituir a tradicional mortadela utilizada no 

lanche do Mercadão, que é exclusiva da Marba, pelo nos-

so peito de frango light, combinado com alface americana, 

uma camada de cebola com azeite, queijo cheddar e uma lâ-

mina de abacaxi, para conferir refrescância, dentro de uma 

baguette de parmesão. Ficou show!”, garante Alexandre La-

chi, gerente de Marketing da empresa.

Healthy.indd   1 16/11/16   12:23
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festa da primavera

Tempo de  
celeBrar a alegria
O tempo estava meio “indeciso”, ameaçando chuva. Mas, 

para alegria geral, São Pedro “mudou de ideia” e presen-

teou a Família Panificadora Paulista com um domingão de 

sol, que trouxe a reboque muita alegria e diversão duran-

te a realização da Festa da Primavera 2016 do SAMPAPÃO, 

a 30ª do calendário das entidades. E bota alegria e diver-

são nisso! Realizada no dia 16 de outubro, na sede do Clu-

be de Campo Ceripan, em Ibiúna, sob o comando do jor-

nalista e apresentador Luciano Faccioli, ela marcou uma 

celebração de congraçamento inesquecível e de grandes 

surpresas. A maior delas, sem dúvida, foi a realização do 

Festival de Folclore, com a apresentações das trupes de 

música e dança de diversos países – Brasil, Argentina, Mé-

xico, Portugal, França, Espanha, Irlanda, Alemanha, Co-

reia do Sul e Taiwan –, que simplesmente encantaram o 

público, recebendo dele muitos aplausos.

A atração principal do evento foi a banda Falaman-

sa, que, com o seu alegre forró pé de serra, contagiou todo 

mundo, não deixando ninguém parado, nem mesmo os re-

presentantes das delegações estrangeiras que participaram 

do 76º Congresso Mundial de Panificação e Confeitaria da 

UIBC, que foram especialmente convidados para estarem 

presentes à festa, como último compromisso da agenda no 

Brasil. “Foi uma festa linda, realizada neste lugar incrível, 

que é o Clube de Campo do SAMPAPÃO, onde nós e os pa-

nificadores tivemos a oportunidade de passar um dia muito 

agradável. E apresentação da Falamansa foi sensacional”, 

destacou, animadíssimo, Antonio Arias, presidente da UIBC.

Feliz com o elogio, Tato, o cantor da banda, fez questão 

de manifestar sua alegria pelo SAMPAPÃO ter feito, mais 

uma vez, a escolha do grupo para abrilhantar o evento: 

“É sinal de que o pessoal gostou, e quis a gente de novo!”, 

comemorou, dizendo, ainda, que sempre é uma grande 

alegria levar a música e um pedacinho da cultura nordes-

tina, bem como mensagens de amor e bem para as pesso-

as, fazendo com que elas se sintam melhor. “E é isso que 

as padarias também fazem, estando sempre presentes no 

dia a dia delas”, complementou.

“Trata-se de uma festa que é sempre maravilhosa, 

porque, além de alegrar as pessoas, ela também repre-

senta uma oportunidade ímpar de valorizar o pão, como 

alimento que une todos os povos do planeta. E a ideia 

de encerrar o Congresso da UIBC, trazendo os congres-

sistas internacionais para cá, foi muito feliz. Eles ficaram 

simplesmente maravilhados! Parabéns, mais uma vez, 

Em sua emblemática 30a edição,  
a Festa da Primavera do 
SAMPAPÃO reúne um enorme 
número de convidados e 
celebra a união da família 
panificadora paulista.

Fotos: M
arcus Fred
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Show da Falamansa agitou a galera.

A Família Panificadora lotou o Ceripan.
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to bom estar mais uma vez aqui no Ceripan, participando 

dessa comemoração. Este é um evento feliz muito espera-

do pelos panificadores. Por isso, sempre que me convida-

rem, estarei presente”, resumiu, com um grande sorriso.

PANiFicADOres eM FestA,  

PAtrOciNADOres sAtisFeitOs

E uma grande comemoração não se faz sem o apoio de 

grandes parceiros, não é mesmo? Assim, este ano a Festa 

SAMPAPÃO!”, registrou o deputado federal Arnaldo Faria 

de Sá, uma presença sempre constante nos eventos pro-

movidos pelas entidades.

Quem também marcou presença na festa e fez ques-

tão de deixar seus cumprimentos à Família Panificado-

ra Paulista naquele domingo ensolarado foi o Chef Luiz 

Farias, gerente nacional de Serviço de Atendimento ao 

Cliente Bunge e da Academia Bunge, e eleito pela UIBC 

como “Melhor Chef Confeiteiro do Mundo 2016”. “Foi mui-

Festival do Folclore contou com as apresentações de várias trupes de países.
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da Primavera do SAMPAPÃO teve o orgulho de contar com 

o patrocínio de seis grandes empresas, sempre presentes 

na vida das padarias e no dia a dia de seus clientes. Fo-

ram elas: Ambev, Anaconda, Belarina, Kibon, Santa Clara 

e Souza Cruz, todas premiadas com um singelo troféu de 

agradecimento pelo SAMPAPÃO.

“Para nós, é sempre muito importante estarmos per-

to de nossos clientes panificadores, a fim de estreitar re-

lacionamentos, e a Festa da Primavera representa uma 

excelente oportunidade de fazermos isso, fora daquela 

loucura que é a rotina do dia a dia. Por isso é um prazer 

renovado estar aqui”, salientou José Manuel Matos Coe-

lho, gerente comercial da Anaconda.

“A festa foi uma espécie de comemoração antecipada 

pelo final de 2016, um ano que trouxe grandes desafios, 

mas, também, muitas vitórias e conquistas para todos 

nós. A interação com os panificadores é sempre muito 

boa, e o aumento da procura de nossos produtos por eles 

mostra que estamos no caminho certo”, afirmou, por sua 

vez, Kerla de Paula, gerente de Marketing da Belarina.

“A padaria é um canal de enorme importância para 

nossa empresa. Por isso, além de sempre fazermos ques-

tão de apresentar nossas novidades primeiro ali, nunca 

deixamos de aproveitar as oportunidades, como essa que 

o SAMPAPÃO nos abre nesta festa, para aumentar o co-

nhecimento dos panificadores sobre os nossos produtos”, 

pontuou Reginaldo Marques, gerente de Vendas da Kibon.

“É sempre uma alegria para a Souza Cruz marcar pre-

sença nos eventos de grandes parceiros, como são os pa-

nificadores paulistas. E a homenagem que, mais uma vez, 

recebemos do SAMPAPÃO, sob a forma desse lindo troféu, 

é algo muito especial, que nos enche de orgulho, por vir 

de uma entidade que representa um setor tão importan-

te para todos os brasileiros”, destacou, a seu turno, Paulo 

Oliveira, gerente regional da empresa.

Muito feliz com os resultados de mais uma iniciativa 

bem-sucedida do SAMPAPÃO, o presidente Antero José Pe-

reira, enfatizou que a Festa da Primavera 2016 trouxe uma 

dupla satisfação aos organizadores: “A primeira, foi ter re-

cebido nossos associados e amigos no Clube Ceripan para 

este evento tão bonito. E a segunda, é claro, foi encerrar 

com chave de ouro a programação do Congresso Mundial 

da UIBC, com a presença de todos os congressistas estran-

geiros aqui conosco. Sucesso no Congresso, sucesso na fes-

ta e um lindo domingo de sol, para celebrar amizade e a 

alegria. Quem pode querer mais?!”, finalizou, radiante.

festa da primavera

Congressistas da UIBC na festa.

Muita movimentação nos quiosques.

Homenagem aos patrocinadores.
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Especialista em pesquisas dá as dicas de como  
se planejar melhor para o Ano Novo que vem por aí.

entrevista

você sabe que rumo vai 
Tomar em 2017?

tTomar decisões, conduzir ações e solucionar problemas 

de maneira rápida. Na rotina das empresas essas são ati-

vidades comuns. Com novas demandas surgindo o tem-

po todo e equipes superenxutas, o desafio é fazer mais 

com menos e atender às exigências dos clientes. Em 

meio a esse cenário, muitas empresas se esquecem de 

fazer uma das coisas mais importantes: o planejamen-

to. A Revista IP&C conversou com Daniela Schermann, 

líder de Marketing do Opinion Box – empresa especiali-

zada em soluções digitais para pesquisas de mercado e 

opinião –, que passou algumas dicas de como os panifi-

cadores podem (e, efetivamente, devem) organizar esse 

processo. Confira!

reVistA iP&c: DANielA, POr ONDe O eMPresáriO De 

PANiFicAçãO PODe cOMeçAr O PlANejAMeNtO?

Daniela Schermann: Antes de sair traçando metas, planos 

e ações para colocar em prática no ano que vem, ele deve 

fazer uma avaliação de 2016. O melhor é reunir sua equi-

pe, olhar o que foi feito ao longo do ano, e o que ainda dá 

para fazer do Réveillon. É importante avaliar as metas e in-

dicadores para ver quais foram os pontos fortes e quais os 

pontos fracos. Entre os itens que não foram cumpridos ou 

que ficaram abaixo da meta, é fundamental entender os 

motivos. Fundamentais, também, são as pesquisas de sa-

tisfação e as pesquisas de clima organizacional, para que 

se tenha uma visão ainda mais completa do cenário. Ao 

realizar essas pesquisas, o empreendedor vai ouvir os dois 

públicos essenciais para o sucesso da sua empresa: seus 

clientes e seus colaboradores. E aí, com base nas informa-

ções que ele conseguir reunir com sua equipe, nos indica-

dores da padaria e nos resultados da pesquisa, fica mais 

fácil realizar um diagnóstico da empresa até o momento.

 

PArA AONDe PODeMOs, Ou MelhOr, PArA AONDe PO-

DeMOs PeNsAr Ou querer ir eM 2017?

Bem, agora, é hora de começar a planejar o próximo ano. 

Então, mais uma vez, um bom exercício a ser feito nes-



30 IP&C 809    Dez/Jan 2017

entrevista

se momento é solicitar para que 

o gestor de cada área da padaria 

apresente as suas ideias, tanto 

para o seu próprio departamento, 

quanto para a empresa como um 

todo. É importante levar em conta 

alguns fatores externos, como ce-

nário macroeconômico e tendên-

cias do seu mercado. Além disso, 

fazer uma pesquisa para saber 

como seus concorrentes estão 

sendo avaliados também pode tra-

zer resultados valiosos para o seu 

planejamento, identificando opor-

tunidades e fraquezas da sua mar-

ca em relação aos produtos similares no mercado. Ao fim 

dessa etapa, a equipe envolvida no planejamento deve 

chegar a um consenso de onde a empresa quer chegar no 

ano seguinte, seja em termos de resultados financeiros ou 

algum outro indicador que seja mensurável. Por exemplo, 

uma padaria pode decidir que quer dobrar seu fatura-

mento, ou determinar que quer terminar o ano com um 

novo serviço de delivery consolidado. Então, a pergunta de 

ouro é: aonde o panificador quer chegar?

 

e quAl O PróxiMO PAssO?

Bem, até aqui, o panificador já fez uma análise do cenário 

e já sabe onde sua empresa está. Além disso, já definiu 

para aonde quer ir e seus objetivos macro. Então, agora, é 

hora de fazer o planejamento estratégico, ou seja, definir 

quais são as estratégias que farão eles sair de onde está 

e caminhar até aonde quer chegar. Nessa etapa do plane-

jamento, serão traçadas as principais estratégias de cada 

área e da empresa como um todo.

 

e O PlANejAMeNtO táticO, O que, esPeciFicAMeN-

te, DeVe cONteMPlAr?

Após definir as estratégias da empresa para o ano seguin-

te, é preciso definir como isso será feito. Aqui, cada área 

vai estabelecer ou validar suas metas e objetivos, e tam-

bém quais ações deverão ser realizadas para que cada ob-

jetivo estratégico seja cumprido. Assim, o planejamento 

tático deve contemplar quais recursos serão necessários 

para que as ações sejam cumpridas. Não estamos falan-

do apenas de orçamento, mas também de recursos hu-

manos e tecnológicos. Além disso, 

é importante que o planejamento 

tático apresente as responsabili-

dades e os prazos previstos para 

cada uma das ações. No caso das 

responsabilidades, não é necessá-

rio estipular o nome de quem irá 

executar cada uma das tarefas, 

mas sim qual a área ou gestor res-

ponsável. Com relação aos prazos, 

um erro muito comum que as em-

presas cometem é colocar muitas 

ações concentradas no primeiro 

semestre e poucas no segundo. 

Acabam ocorrendo prazos impos-

síveis de cumprir logo no início do ano, que comprome-

tem o planejamento como um todo e ainda desanimam 

o time. Por isso, é importante procurar traçar uma linha 

do tempo possível de ser executada, com as ações bem 

distribuídas ao longo dos 12 meses. 

tuDO issO FeitO, O que FAltA PArA cOrrer Atrás De 

uM 2017 MelhOr DO 2016?

Bem, é de fundamental importância transformar o pla-

nejamento de 2017 em um documento acessível. Ele deve 

apresentar, de forma clara e objetiva, cada uma das eta-

pas acima: diagnóstico, objetivo, estratégias e ações. Além 

disso, deve apresentar alguns dados que orientaram as 

decisões do planejamento, como indicadores da empresa 

e resultados de pesquisa. Reúna as principais metas e o 

cronograma macro do ano que está chegado. Por último, 

mas não menos importante: o panificador deve traçar um 

calendário de reuniões periódicas para revisitar o plane-

jamento e conferir se as metas e ações estão sendo cum-

pridas. A periodicidade dessas reuniões vai variar de em-

presa para empresa, mas podem ser mensais, bi, tri ou até 

mesmo semestrais. E não se deve esquecer de no planeja-

mento as pesquisas que o empreender pretende realizar 

ao longo de 2017. Pesquisas de satisfação, de hábitos de 

consumo e de buyer persona – que é a pesquisa com o cha-

mado “cliente ideal”, ou seja, totalmente alinhado com 

os objetivos de seu negócio – são fundamentais. E caso o 

planejamento esteja prevendo o lançamento de um novo 

produto ou serviço na padaria, não se deve deixar de fa-

zer uma pesquisa de teste deles também.

Daniela: a boa notícia é que quem ainda não 
planejou 2017 ainda pode fazê-lo!

O
p

inion B
ox



31Dez/Jan 2017    IP&C 809



32 IP&C 809    Dez/Jan 2017

legislação

Nr-12 ganha novas regras para 
micro e pequenas empresas do 
seTor de alimeNTos

oOs ministros do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 

Pereira, anunciaram no dia 20 de setembro, alte-

rações na Norma Regulamentadora Número 12 

(NR-12) para micro e pequenas empresas do setor 

alimentício, notadamente com relação aos Ane-

xos VI e VII, tratando, basicamente, de adaptações 

técnicas de proteções e componentes estruturais 

e elétricos de máquinas e equipamentos utili-

zados pelos setores de panificação, confeitaria, 

Alterações 
são uma 

demonstração 
de maturidade, 

que cria um 
ambiente de 
revisão das 
normas, de 
acordo com 
a realidade 

do País, sem 
prejuízo à 

proteção dos 
trabalhadores.

Venâncio M
etalúrgica

açougue, mercearia, bares e restaurantes. Com 

isso, empresários ganham tempo para adequar 

esses itens às exigências da norma, que trata de 

segurança no trabalho. 

Em encontro, que ocorreu na sede do Minis-

tério do Trabalho, Ronaldo Nogueira e Marcos Pe-

reira, assinaram também portaria que cria Grupo 

de Trabalho Interministerial, para Certificação 

de Máquinas e Equipamentos, em conformidade 

com a NR-12. Durante a 86ª Reunião da Comissão 

Mudanças foram anunciadas no dia 20 de setembro pelos ministros 
do Trabalho, Ronaldo Nogueira e da Indústria, Marcos Pereira.



33Dez/Jan 2017    IP&C 809



34 IP&C 809    Dez/Jan 2017

legislação

Os ministros 
Marcos Pereira 
(esq.) e  
Ronaldo Nogueira 
anunciaram as 
alterações  
na NR-12.Lu
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Nacional Tripartite Temática (CNTT), que reúne represen-

tantes dos trabalhadores, empregadores e governo, o mi-

nistro do Trabalho também assinou outras três portarias. 

Com a medida, também estão sendo revisados artigos e 

anexos das NRs 34, 35 e 9. 

 

DeMONstrAçãO De MAturiDADe

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira enfatiza que 

as mudanças são resultado do consenso obtido após in-

tensos debates do Ministério com empregadores e tra-

balhadores, no âmbito da CNTT. “A Comissão tem feito 

um trabalho para o Brasil, construindo soluções. Uma 

demonstração de maturidade, que cria um ambiente de 

revisão das normas, de acordo com a realidade do País, 

sem prejuízo à proteção dos trabalhadores”, salienta.

Já o ministro da Indústria, Marcos Pereira, ressalta que 

a revisão da NR-12, é um pleito constante de empresá-

rios. “Por isso, essas adequações que estamos realizando 

em relação à norma são tão importantes, e representam 

mais uma mostra de que o governo do presidente Temer 

dialoga bem com a sociedade”, afirma. Para o ministro, “é 

fundamental a construção de consenso por meio do diá-

logo, para pacificar as discussões em torno das normas 

regulamentadoras”, complementa ele.

Na avaliação do coordenador da bancada dos traba-

lhadores, Washington dos Santos, as portarias ratificam 

o consenso, uma vez que fazem as adequações necessá-

rias à aplicação das normas regulamentadoras. Já o co-

ordenador da bancada dos empregadores, José Pedro de 

Barros, acentua a preocupação crescente das empresas, 

com a segurança e saúde do Trabalho, que, segundo ele, 

está entre os cinco principais temas de discussão dos 

empresários brasileiros. A CTPP aprovou nos últimos 18 

meses, três portarias de revisão da NR-12, com significa-

tivos avanços, concedendo tratamento diferenciado para 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

cOrtADOres De FriOs

Outra alteração importante nesse contexto, foi a retirada 

dos cortadores de frios do âmbito da regulamentação da 

NR-12, para serem passados para o âmbito da regulamen-

tação da Portaria 371, do Inmetro, que cuida de eletro-

domésticos. Foi uma mudança bastante positiva, porque, 

embora os cortadores de frios estivessem enquadrados 

dentro do Anexo VII da NR-12, que cuida de máquinas 

para açougue, mercearia, bares e restaurantes, eles são 

amplamente utilizados também na panificação. 

“Havia uma série enorme de exigências eletroeletrô-

nicas sobre essa máquina, visando à proteção do traba-

lhador, que encareciam muito o seu preço. Com essa mu-

dança, a certificação do Inmetro passa a ser compulsória 

na venda dos cortadores de frios, o que vai acabar com o 

‘achismo’ de alguns agentes de fiscalização, que não con-

cordavam com a utilização de um ou outro componen-

te nesses equipamentos, porque quem vai julgar isso é o 

laboratório que vai ensaiar o produto e dar o sinal verde 

para o Inmetro fazer sua certificação. Com isso, provavel-

mente haverá também uma redução de preço na venda 

desses itens, sem perder rigorosamente nada em termos 

de segurança para o trabalhador”, observa a respeito do 

tema Armando Taddei Junior, consultor técnico da Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingre-

dientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN). 

NOVOs PrAzOs De  
ADequAçãO À Nr-12 

ANEXO VI – MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO  
E CONFEITARIA

Tipo de máquina Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte

Amassadeira 12 meses

Batedeira 12 meses

Modeladoras 12 meses

Demais máquinas 18 meses

ANEXO VII – MÁQUINAS PARA AÇOUGUE, 
MERCEARIA, BARES E RESTAURANTES

Tipo de máquina Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte

Serra de Fita 3 meses

Moedor de Carne 12 meses

Amaciador de bife 18 meses
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A estação mais quente do ano pede receitas mais leves, porém, não menos 
saborosas para seus clientes. Confira estas sugestões da Escola IDPC, 
inclua-as no cardápio de sua padaria e bom Verão para você!

comida leve e nutritiva no verão

(*)% 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 ecessidades energéticas.

Informação Nutricional (Porção de 110g ou 1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 345 kcal = 1.449 kJ 17%
Carboidratos 44,3 g 15%
Proteínas 5,9 g 8%
Gorduras Totais 18,1 g 33%
Gorduras saturadas 8,6 g 39%
Gorduras trans 0 g VD não estabelecido 
Fibra alimentar 2,8 g 11%
Sódio 65.3 mg 3%

Processo de fabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar uma panela ao fogo baixo com a polpa de manga e o cardamomo.
3. Cozinhar até reduzir pela metade.
4. Acrescentar o açúcar, o leite em pó  e o creme de leite e cozinhar em fogo baixo 

por 10 minutos.
5. Adicionar a baunilha e deixar reduzir.
6. Retirar o cardamomo e acrescentar a castanha e o açafrão.
7. Mexer bem e colocar em forminhas de silicone.
8. Levar ao congelador por 2 horas.
9. Desenformar, decorar e servir.

reNdImeNto: 6 UNIDADES DE 110G.

gelAtO  
De MANgA

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

Polpa de manga 100 600
Leite em pó 12,5 75
Cardamomo grão 1,5 9
Açúcar refinado 20 120
Creme de leite fresco 25 150
Castanha do Pará picada 15 60
Açafrão - 1 pitada
Baunilha, fava - a/g

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

Informação Nutricional (Porção de 62g ou 2 fatias)

reNdImeNto: 9 UNIDADES DE 315G.

cAtAriNA De 
DAMAscO e 
PeitO De Peru

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

recheIo

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

massa

Processo de fabrIcação: massa 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes secos na masseira e misturar por 1 

minuto.
3. Adicionar os ovos e a água e misturar por 3 minutos em 1ª 

velocidade.
4. Colocar o fermento e misturar por 4 minutos em 1ª veloci-

dade.
5. Acrescentar a margarina e cilindrar por 10 minutos em 2ª 

velocidade.
6. Abrir a massa e espalhar a margarina para folhar sobre 1/3 

da massa.
7. Fazer 3 dobras de 3.
8. Descansar por 10 minutos em geladeira a cada dobra.
9. Abrir a massa, cortar retângulos de aproximadamente 

22X16cm.
10. Rechear e fechar.
11. Pincelar com ovos antes de ir ao forno.
12. Fermentar por aproximadamente 30 minutos.
13. Assar a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

Processo de fabrIcação: recheio
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Hidratar o damasco em vinho branco seco por no mínimo 12 horas.
3. Picar o damasco, o peito de peru e a cebola, e colocar em uma tigela.
4. Ralar a cenoura e juntar na tigela.
5. Amassar o alho com a ponta de uma faca e juntar à mistura acima.
6. Em outra vasilha, misturar a ricota, o requeijão, o gorgonzola, o sal e 

o azeite.
7. Juntar as duas misturas e mexer.

Farinha de trigo especial 100 1.000
Água 45 450
Ovos 13,5 135
Açúcar refinado 4 40
Margarina uso geral 9 90
Sal 1,8 18
Fermento biológico fresco 4,5 45
Margarina para folhar 50 500

Ricota fresca 100 300
Damasco turco seco 78,5 235
Peito de peru 71 213
Requeijão cremoso (copo) 50 150
Cenoura ralada 35,7 107
Cebola 35,7 107
Queijo gorgonzola 21,5 64
Alho 2,9 9
Sal - a/g
Azeite - a/g

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 216 kcal = 907 kJ 11%  
Carboidratos 19,2 g 6%  
Proteínas 5,2 g 7%  
Gorduras Totais 12,9 g 23%  
Gorduras saturadas 4 g 18%  
Gorduras trans 2,6 g VD não estabelecido 
Fibra alimentar 0,9 g 4%  
Sódio 336 mg 14%  
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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.

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.

Processo de fabrIcação: 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. 

(*)% 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)

reNdImeNto: 43 UNIDADES COM 
40G CADA.

PãO NutritiVO 
De BeterrABA

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

esPoNja

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

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%  

recheIo  
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Queijo Branco 100 1.000
Creamcheese 50 500
Alface 40 400
Tomate 40 400

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

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. -
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11. Deixar descansar por 30 minutos.
12. Modelar e cobrir o pão com semolina grossa ou outro tipo 

de farinha.
13. Segunda fermentação/Fermentação final: 26ºC por volta 

de 1h30.
14. Fornear com vapor em forno de lastro à temperatura de 

210ºC por 20 minutos. Após esse tempo, o forneamento 
deverá ser de 10 minutos, sem vapor, para secar o pão.

Processo de fabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Preparar a esponja e deixar sob fermentação por 12 horas, à 

temperatura de 20ºC.

Processo de fabrIcação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com 

exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2), ou até um pouco 

antes de formar o ponto de véu.
7. Cilindrar a massa.
8. Primeira fermentação: 26ºC por 1h30.
9. Dividir a massa em partes com 330g para pães com 280g cada.
10. Bolear.

(*)% 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.

Informação Nutricional (Porção com 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 60kcal = 252kJ 3%
Carboidratos 12,4g 4%
Proteínas 2g 3%
Gorduras Totais Menor ou igual a 0,5g 0%
Valor Calórico 60kcal = 252kJ 3%
Carboidratos 12,4g 4%
Proteínas 2g 3%
Gorduras Totais Menor ou igual a 0,5g 0%

reNdImeNto: 11 UNIDADES COM 
280G CADA.

PãO rÚsticO 
De BAtAtA cOM 
iOgurte

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

Farinha de Trigo Especial 19,4 350
Farinha Integral 19,4 350
Água 27,8 500
Fermento Natural 5,5 100

esPoNja

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

Farinha de Trigo Especial 41,8 750
Farinha Integral 19,4 350
Fermento Biológico Instan-
tâneo Seco 0,77 14

Extrato de Malte Seco 0,55 450
Sal 2,5 45
Batata Cozida 19,4 350
Iogurte Natural 27,8 500
Água 19,4 +-350

reforço

PrODuçãO DAs receitAs DO iDPc – Equipe Técnica da Escola IDPC. 
Fotos: Cláudio Lira.
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minha cidade, minha padaria 

Após uma reforma que consumiu um ano de obras, a Nova Araújo, de Itaquá, 
está preparada para vencer todos os desafios.

mudando sempre  
     para melhor

qQuando iniciou a reforma de sua padaria, em setembro de 

2015, Fernando Pinto de Araújo tinha duas certezas. A pri-

meira era que, realmente, o momento econômico não era 

o dos mais propícios para fazer investimentos vultosos. E, 

a segunda, que modernizar sua casa era uma necessida-

de absoluta. Fernando, então, avaliou o quadro, colocou na 

balança as opções e decidiu encarar o desafio: “Nos dias 

atuais, se você não tem uma padaria atualizada, você está 

morto no mercado. Em outras palavras, sem reforma você 

não consegue sobreviver”, enfatiza o proprietário da Nova 

Araújo Espaço Gourmet, localizada na Estrada de Santa 

Após a reforma, a padaria cresceu bastante em área e ficou com espaços mais bem distribuídos.

A “nova” Nova Araújo: ponto de referência de qualidade de 
produtos e de bom atendimento em Itaquá.
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Isabel, 3.140, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. 

É claro, a conclusão dos trabalhos demandou sacrifícios, 

como, por exemplo, a necessidade de fechar as portas da 

panificadora por um período de quatro meses, quando as 

obras estruturais mais pesadas precisaram ser realizadas. 

Mas, valeu a pena: “O meu público, hoje, cresceu mui-

to e é outro. Antes, a gente atendia aqui quase que exclu-

sivamente aos moradores locais, e alguém de passagem. 

Agora, ele é composto, em sua maioria, por pessoas que 

trabalham na região e vêm almoçar aqui, porque sabem 

que nosso foodservice – que, hoje, é de longe o carro-chefe 

da padaria – é de primeira linha, além de passarem aqui 

à noite, para tomar uma cerveja premium, comer alguma 

coisa e relaxar na companhia dos amigos. É gente com 

poder aquisitivo maior, que se encantou com a nova cara 

da casa, e migrou para cá, aumentando o valor do nosso 

tíquete médio”, explica Fernando. E até mesmo a forma de 

pagamento mudou: “Antes, vendíamos 90% no dinheiro e 

10% no cartão, e, atualmente, essa proporção se inverteu”, 

acrescenta, para reforçar a amplitude das alterações.

MAis estíMulOs PArA O setOr

Ponto de referência de qualidade de produtos e de bom 

atendimento em Itaquá, a Nova Araújo representa o ápice 

da trajetória bem-sucedida de uma família inteira dedica-

da à panificação. Para Fernando, ela começou em 1969, na 

padaria aberta pelo pai no Itaim Paulista, a Luxuosa Conti-

nental. Já a mudança para o prédio próprio da Nova Araújo 

se deu 13 anos depois, em 1982, com a chegada da Rodovia 

Ayrton Senna à região de Itaquaquecetuba, estrada que 

catapultou o desenvolvimento da cidade. Atualmente, ele 

divide o comando da casa com a irmã, Maria Otilde, o so-

brinho André Luiz e, também, com a mãe, Dona Leonor, 

que aos 89 anos ainda faz questão de participar da gestão 

da padaria. “Até pouco antes da reforma ela ficava no Cai-

xa direto. Agora, embora continue bastante ativa, ela está 

um pouquinho só mais tranquila”, brinca Fernando.

Assíduo frequentador do SAMPAPÃO, ele faz questão 

de registrar que usa “todos os serviços do Sindicato que 

tem direito”, destacando, entre eles, as atividades do Ciclo 

de Palestras e o atendimento do Jurídico, principalmente 

o Trabalhista oferecido por elas. Em termos de demandas, 

Fernando pede ainda mais empenho das entidades em 

torno de reivindicações que contemplem a conquista de 

mais incentivos para a panificação: “Precisamos de estí-

mulos na área de impostos, na de encargos trabalhistas e, 

ainda, de reduções nas cobranças de energia e água, que 

comprometem grande parte da lucratividade das pada-

rias, e nos deixam quase com a necessidade 

de pagar para trabalhar. Todo mês, depois 

do dia 15, a curva é sempre descendente 

nas padarias. E os donos de panificadoras 

sabem muito bem o que estou falando”, 

deixa o recado.

Itaquaquecetuba  é um município brasileiro do estado 

de São Paulo, pertencente à região metropolitana da 

capital paulista e à microrregião de Mogi das Cruzes. 

Seu nome vem do tupi-guarani e significa “lugar abun-

dante de taquaras cortantes como facas”. É uma das 

cidades mais populosas do Brasil, com forte vocação 

industrial: hoje, conta com cerca de 800 indústrias. 

Em levantamento feito pela América Economia, em 

2014, Itaquá aparece entre os 10 melhores municípios 

brasileiros que tiveram avanços relevantes nos últimos 

20 anos em desafios contra a desigualdade.

A ciDADe DA NOVA ArAÚjO

Fernando 
(de camiseta 
vermelha), com 
a mãe Dona 
Leonor, a irmã 
Maria Otilde 
e o sobrinho 
André.
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meu bairro, minha padaria

amaNda:  
a namoradinha da vila mariana

A
Variedade 

e qualidade 
de produtos: 

pontos fortes 
da casa, que 

agradam 
consumidores e 
clientes do B2B.

Campeã do foodservice, a Amanda busca, agora, resgatar os 
valores e os sabores antigos da panificação.

“A minha paixão pela panificação teve início na 

adolescência, quando eu passava minhas férias 

escolares trabalhando nas padarias do meu pai. 

Tomei gosto pelo setor, e até parei a faculdade 

de Engenharia, no final dos anos 1980 para en-

trar de cabeça nesse mundo maravilhoso, que 

ainda hoje me fascina.” Assim, Carlos Alberto 

Simões Fernandes – que, hoje, divide o coman-

do da Amanda Pães e Doces, na Rua Dr. Nicolau 
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Bem posicionada na preferências dos 
clientes, a Amanda Pães & Doces 
busca se aperfeiçoar para atendê-los 
ainda mais e melhor.

de Sousa Queirós, 141, no bairro da Vila Mariana, 

com o irmão Roberto e os sócios José Mignoli e o 

filho deste, Guilherme – passa a contar a história 

de seu envolvimento com o cativante universo 

dos pães e doces.

E foi um começo bastante desafiador, mar-

cado por uma profusão enorme e sucessiva de 

planos econômicos. Primeiro foi o “Bresser”, em 

meados de 1987. Em seguida, menos de dois anos 
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Carlos Alberto: 
analisando 

os resultados 
do estudo da 
ESPM, para 
delinear os 
próximos 
passos da 

padaria.

meu bairro, minha padaria

depois, o “Verão”. E as “cerejas do bolo”, já no 

início dos anos 90, foram os “Planos Collor” 1 

e 2, com intervalo de menos de um ano entre 

eles. “Muita gente boa de padaria quebrou nes-

se período de instabilidade absoluta, que, para 

piorar, coincidiu com o início da concorrência 

forte dos supermercados na área da panifica-

ção e o surgimento do ‘pão de bicicleta’, como 

alternativa mais barata para consumo do pão 

em época de crise, entre outros reveses. Mas, 

com determinação e criatividade, conseguimos 

não só sobreviver, como crescer”, orgulha-se 

Carlos Alberto. 

A explicação: com o suporte de seu pai e a 

experiência adquirida na primeira gestão que 

exerceu, na Aurora Pães e Doces, da Água Fria, 

juntos, já na Padaria La Sol, do Ipiranga, trouxe-

ram inovação para o mercado com o lançamen-

to das primeiras baguettes recheadas de outros 

quitutes que acertaram em cheio no gosto dos 

clientes. “E nós sempre fizemos tudo com cari-

nho, respeitando, sobretudo, a artesanalidade 

da panificação, da qual sou adepto até hoje, 

embora saiba que a tecnologia do frio é algo ir-

reversível. Mas quem conheceu o sabor do pão 

no passado, feito pelos padeiros de antigamen-

te, sempre vai notar a diferença”, faz questão 

de ressaltar.

VOcAçãO iNDustriAl

Já a Amanda entrou na vida de Carlos Alberto em 

2013, depois de dois anos sabáticos depois de en-

cerrar a sociedade na Padaria Euroville, da Pom-

peia. Ciente de que precisa fazer uma reforma na 

casa, ele, entretanto, diz não ter pressa para dar 

seus próximos passos. “Estamos dando um tem-

po para entender melhor a vocação da padaria, 

hoje, majoritariamente voltada para o foodservice. 

Estamos, inclusive, analisando os dados de um 

estudo que encomendamos à Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, para ajudar a delineá-la. 

Mas, o foco deverá ser o investimento na parte 

de panificação, resgatando um pouco dos valores 

antigos desta, para combiná-los com processos 

de fabricação mais avançados”, explica. 

Para tanto, além de formar uma equipe de pa-

deiros e confeiteiros de primeira linha – vindos, 

em sua maciça maioria, de padarias que admi-

nistrou anteriormente –, Carlos Alberto está tra-

balhando, ainda em caráter piloto, num projeto 

de fornecimento de pães e doces para terceiros. 

“As primeiras experiências têm sido bastante sa-

tisfatórias. Além de fornecer para a nossa recém-

-adquirida padaria da Mooca, a Maria Luiza, nos-

sos produtos já estão sendo comercializados, em 

sistema de B2B, por quatro lojas, como doceiras 

famosas de shopping centers. Ou seja, abraçamos 

a nossa vocação industrial. E, face aos primeiros 

resultados, esse projeto tem tudo para dar certo 

e crescer muito mais”, comemora o panificador.

A Vila Mariana é um bairro nobre do município 

de São Paulo, situado na Zona Sul da capital 

paulista, em distrito homônimo. Com localiza-

ção privilegiada, além de ser atualmente ser-

vida por quatro estações do metrô (Ana Rosa, 

Vila Mariana, Santa Cruz e Chácara Klabin), 

possui alguns dos colégios mais tradicionais da 

cidade, bem como vários de hospitais públicos 

e particulares, centros de comércio, espaços 

para lazer e shoppings, entre outras facilidades.

O BAirrO DA AMANDA
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Paulo Skaf: “A 
confiança foi 

recuperada, os 
negócios ainda não.” 

conexão fiesp

Fiesp promove Fórum de 
aTualizaçÃo siNdical

oO presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira, partici-

pou junto com o presidente da Fiesp/Ciesp Paulo Skaf, do 

Fórum de Atualização Sindical – Caminhos para o Cresci-

mento, realizado na sede da Fiesp, em São Paulo. O encon-

tro recebeu cerca de 200 representantes sindicais, do co-

mércio e da indústria, além de mais de 30 debatedores de 

diversos temas, e teve como objetivo “pensar’ São Paulo 

e o Brasil, a partir da descoberta de propostas e soluções 

para fortalecê-los neste momento muito especial.

Em linha com o pensamento Paulo Skaf, Paulo Schou-

eri, diretor titular do Departamento Sindical (Desin) e da 

Central de Serviços (Cser) da Fiesp, destacou que o even-

to representou uma oportunidade ímpar para se debater 

o futuro das entidades sindicais. “Precisamos descobrir 

como estar perto da base das empresas, ter um discurso 

único que ajude as nossas entidades”, pon-

tuou. Para ele, é preciso urgentemente am-

pliar a atuação dos sindicatos com o devido 

reposicionamento. “Hoje, as empresas ope-

Fotos: H
elcio N
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ine/Fiesp

ram, independentemente de seu porte, de seu ramo, em 

um mundo sem fronteiras que se apresenta com desafios 

complexos e em permanente estado de transformação. E, 

para que elas possam ser competitivas, precisam contar 

com parceiros estratégicos que façam a diferença e que-

brem paradigmas, mas que sobretudo agreguem valor às 

suas operações, completou o diretor.

eM BuscA De sOluçÕes

Durante o Fórum de Atualização Sindical foram realizados 

quatro painéis, com enfoques diversos. O primeiro deles 

teve como tema “Gestão estratégica dos sindicatos – Cons-

truindo o futuro de nossas entidades”, e foi marcado pela 

discussão da questão: o que os sindicatos têm feito para 

descobrir o que, de fato, carrega valor no seu setor de atu-

ação? Entre os participantes, o consenso foi de 

que, nesses novos tempos do Brasil, é preciso 

mudanças profundas na política tributária, bem 

como criar um leque de benefícios maior e uma 

Evento contou com a participação do presidente do SAMPAPÃO, que 
falou sobre as diversas práticas que inovam o leque de possibilidades 
de prestação de serviços de um sindicato.
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melhor comunicação com os associados.

Na sequência, o debate girou em tor-

no do tema “Negociação coletiva – As re-

lações humanas, industriais e sindicais e 

qual o possível equilíbrio entre convicções e acordo 

coletivo”. Nele, fazendo uma síntese do momento 

atual, Paulo Skaf, presidente da Fiesp/Ciesp, fez ques-

tão de registrar: “O País está se mexendo. A confiança 

foi recuperada, os negócios ainda não. “Mas estamos 

criando condições para a transformação”, registrou, 

logo na abertura do encontro. Nesse sentido, segundo 

ele, há a necessidade de realizar reformas estruturais. 

E nós fazemos questão de estar na linha de frente, 

porque é isso que nos estimula. Por isso, é muito im-

portante parar e fazer uma reflexão sobre todos os 

pontos citados neste fórum”, afirmou.

Já no terceiro painel, foi debatido o tema “Ino-

vação nas organizações e prestação de serviços – A 

reinvenção dos sindicatos patronais”. Participando 

da mesa de discussões, o presidente do SAMPAPÃO, 

Antero José Pereira, apresentou um vídeo sobre a 

atuação das entidades que comanda, mostrando di-

versas práticas que inovam o leque de possibilida-

des de prestação de serviços de um sindicato. “Para 

que continuemos a obter sucesso nessas relações no 

novo Brasil, é muito importante intensificar ainda 

mais a interação entre os sindicatos e suas bases as-

sociativas”, destacou na ocasião.

Finalmente, no quarto painel foi debatido o tema 

“Propostas para uma revisão legislativa – Como en-

frentar as questões desafiadoras da Reforma Traba-

lhista e do Sistema Sindical. Nele, entre outros des-

taques, a diretora executiva do Jurídico Estratégico 

da Fiesp, Luciana Nunes Freire, comentou sobre o 

aumento da procura de ações a respeito da legis-

lação trabalhista. “Nós não escutamos juízes do 

Trabalho falarem sobre o princípio da livre inicia-

tiva, sobre o princípio da ordem econômica e sobre 

o princípio da razoabilidade. Eles só conhecem o princípio da 

dignidade humana”, explicou, dando pistas de onde a necessá-

ria mudança pode começar.

Antero Pereira na 
mesa do painel que 

tratou da gestão 
estratégica dos 

sindicatos. 
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máquinas & equipamentos 

sucesso ToTal  
em las vegas!

eEm parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Ex-

portações e Investimentos (Apex-Brasil), o Projeto Brasil 

FoodService da Associação Brasileira das Indústrias de 

Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos 

(ABIEPAN) participou, entre os dias 8 e 11 de outubro, da 

IBIE – International Baking Industry Exposition, feira re-

alizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, e reconhecida 

internacionalmente como um grande evento que impul-

siona o comércio voltado para a indústria de máquinas 

e ingredientes para panificação, confeitaria e sorveteria 

alcançando os ramos industrial e artesanal. 

As empresas brasileiras conseguiram obter um grande 

destaque na feira devido a ações especificas, direciona-

das e realizadas como foi o caso da Arcólor, da Bralyx, da 

Duas Rodas, da MCI, da Podium Alimentos, da Titã e da 

SkyFoods. E quem também esteve na IBIE-Las Vegas foi a 

brasileiríssima FIPAN, com um estande exclusivo, no qual 

promoveu uma participação institucional e realizou um 

bem-sucedido trabalho de contatos e divulgação da edi-

ção 2017 da feira, a fim de trazer para o evento a ser reali-

Projeto Brasil Foodservice, da Apex-Brasil e ABIEPAN, é destaque na IBIE.

Pavilhão do Projeto Brasil Food Service recebeu visitas e estabeleceu 
inúmeros contatos. Na foto, da esq. para a dir., Edianel Magalhães 
(Titã), Mariana Viteritte (SkyFoods), Charles Padaratz (SkyFoods) e 
Fernando Martinez (Titã).

Buddy Valastro, “o Cake Boss”, celebrando a parceria 
com Gilberto Poleto, da Bralyx, no estande da IBIE - 
Las Vegas.

Fotos: A
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zado em São Paulo, entre os dias 25 a 28 de julho, no Expo 

Center Norte, em São Paulo, o maior número de empresas 

norte-americanas e do mundo inteiro também, uma vez 

que, tradicionalmente, a IBIE conta com uma enorme vi-

sitação internacional.

Destaque do evento foi, ainda, a visita de Buddy Vallas-

tro – o “Cake Boss” da rede de padarias Carlos’s Bakery 

– ao estande da Bralyx. Buddy adquiriu alguns equipa-

mentos da empresa para suas lojas tanto nos Estados 

Unidos, como para a loja que será inaugurada em bre-

ve em São Paulo, no Brasil. Além disso, a Bralyx e o Cake 

Boss celebraram dois anos de parceria, por meio da qual 

muitos produtos alimentícios novos serão lançados nos 

Estados Unidos. “Somos a primeira empresa de máquinas 

para produzir alimentos nacional a empreender no mer-

cado norte-americano, e essa parceria com Buddy veio no 

momento certo, pois temos lançamentos para o final do 

ano, que modificarão o cenário do mercado brasileiro – e 

mundial – de foodservice”, comemora Gilberto Poleto, pre-

sidente da Bralyx.
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sOlutiONs FOr the crisis
On November 10th, SAMPAPÃO and the Seven agency, organizer of the 
FIPAN fair, promoted a very special afternoon in the headquarters of the 
entities, in São Paulo, with the participation of bakers and representatives 
of several companies related to the bakery sector and confectionery. The 
meeting was attended by Sérgio Molinari, director of Food Consult, who 
gave a talk on the theme “Panorama of the sector and solutions to the 
crisis”, in which he highlighted two news: the good new is that the recovery 
trend of growth Already starting to point in 2017; and the bad new is that 
the drop in unemployment to 10% should only happen in 2020. At the end 
of the meeting, João Ricardo Neves, director of Seven and FIPAN, presented 
some of the results of the 2016 Market Research held during this year’s 
fair, which, among other highlights, points to the continuous increase in 
the number of meals outside the home, especially in large urban centers, 
and the growing trend of the bakery’s “half-asleep area”, which will gain a 
special place in FIPAN 2017, The “Arena of the Confectioner”.

sOluciONes PArA lA crisis
El 10 de noviembre, SAMPAPÃO y la agencia Seven, organizadora de la feria 
FIPAN, promovieron una tarde muy especial en la sede de las entidades, en 
São Paulo, con la participación de panaderos y representantes de varias 
empresas relacionadas con el sector panadería y confitería. La reunión contó 
con la presencia de Sérgio Molinari, director de Food Consult, que dio una 
charla sobre el tema “Panorama del sector y soluciones a la crisis”, en la que 
destacó dos noticias: la buena nueva es que la tendencia de recuperación 
de crecimiento ya Comenzando a señalar en 2017; Y la mala nueva es que 
la caída del desempleo hasta el 10% sólo debería ocurrir en 2020. Al final de 
la reunión, João Ricardo Neves, director de Seven y FIPAN, presentó algunos 
de los resultados de la Investigación de Mercados de 2016 celebrada durante 
este año Que destaca, entre otros hechos, el continuo aumento del número 
de comidas fuera del hogar, especialmente en los grandes centros urbanos, 
y la tendencia creciente de la “zona de medio dormido” de la panadería, que 
ganará un lugar especial en el FIPAN 2017, La “Arena del Confitero”.

tiMe is cOMiNg
With a total of 59 entries, the 10th SAMPAPÃO Journalism Award is now in 
its final phase, aimed at evaluating the best journalistic material on baking, 
published in the Press between November 1st 2015 and October 31st 2016, in 
the categories “Print Media”, “Media Radio” and “Electronic Media - TV and 
Internet”. The works are being analyzed by a group of nine jurors nominated 
and approved by the SAMPAPÃO Board of Directors, which includes three 
directors, one member of the Press Office of the organizers of the contest 
and five journalists/members of the Press, residing in the state of São Paulo 
Paul and that they have no matters inscribed therein. The winners will be 
known on December 13rd, in a ceremony to be held in the auditorium of the 
headquarters of SAMPAPÃO. The first placed in each of the categories will 
gain a ticket to Paris, plus € 1,500; the second, a ticket to Lisbon, plus € 1,000; 
and the third takes a ticket to Buenos Aires, plus $ 500. Finally, the honorable 
mentions in each category will be awarded with a tablet.

está llegANDO lA hOrA
Con un total de 59 inscripciones, el 10º Premio de Periodismo SAMPAPÃO 
está en su fase final, con el objetivo de evaluar el mejor material periodístico 
sobre horneado, publicado en la Prensa entre el 1 de noviembre de 2015 y 
el 31 de octubre de 2016, en las categorías “Media Impresa”, “Media Radio” 
y “Media Electrónica - TV e Internet”. Las obras están siendo analizadas 
por un grupo de nueve jurados nominados y aprobados por el Consejo de 
Administración de SAMPAPÃO, que incluye a tres directores, un miembro de 
la Oficina de Prensa de los organizadores del concurso y cinco periodistas/
miembros de la Prensa, residentes en el estado de São Paulo Paul y que 
no tienen asuntos inscritos en él. Los ganadores serán conocidos el 13 de 
diciembre, en una ceremonia que se realizará en el auditorio de la sede de 
SAMPAPÃO. El primero colocado en cada una de las categorías ganará un 
boleto a París, más € 1.500; El segundo, un billete a Lisboa, más 1.000 €; Y 
el tercero lleva un boleto a Buenos Aires, más $ 500. Finalmente, menciones 
honoríficas en cada categoría serán otorgadas con una tableta.

cOMe tO BAkery!
The Brazilian Association of the Bakery and Confectionery Industry (Abip), 
in partnership with the Institute of Bakery and Confectionery Technology 
(ITPC) and national Sebrae, has just launched the “Come to Bakery” 

movement, which promises to increase the bakery business in the whole 
Brazilian territory. The campaign will have as motto the slogan “Hot Rolls 
Any Time”, and will be supported by the production of graphic pieces for 
application on banners, posters, T-shirts, banners and other promotional 
materials. In addition to the printed material, the dissemination effort 
will be reinforced by two digital instruments. The first is the website 
vemprapadaria.com.br, which will allow access to the campaign material 
for download and registration of bakeries by addresses and products. 
Through this website, the customer can search and filter bakeries by 
location and respective products and services offered. The second is 
an application (app) for smartphone, whereby bakeries can register for 
addresses and products. The consumer can also search and filter bakeries 
by location and the respective products and services offered.

VeNgA A lA PANADeríA!
La Asociación Brasileña de la Industria de la Panadería y la Confitería 
(Abip), en colaboración con el Instituto de Tecnología de la Panadería 
y Confitería (ITPC) y Sebrae Nacional, acaba de lanzar el movimiento 
“Venga a la Panadería”, que promete incrementar el negocio de la 
panadería en todo el territorio brasileño. La campaña tendrá como lema 
“Panes Calientes Todo el Tiempo”, y contará con el apoyo de la producción 
de piezas gráficas para su aplicación en banners, carteles, camisetas, 
banners y otros materiales promocionales. Además del material impreso, 
el esfuerzo de difusión será reforzado por dos instrumentos digitales. El 
primero es el sitio web vemprapadaria.com.br, que permitirá acceder 
al material de campaña para la descarga y registro de panaderías por 
direcciones y productos. A través de este sitio web, el cliente puede buscar 
y filtrar panaderías por ubicación y los respectivos productos y servicios 
ofrecidos. La segunda es una aplicación (aplicación) para teléfonos 
inteligentes, mediante la cual las panaderías pueden registrarse para 
direcciones y productos. El consumidor también puede buscar y filtrar las 
panaderías por ubicación y los respectivos productos y servicios ofrecidos.

gOOD crOP will helP cONtAiN iNFlAtiON
The second estimate of the 2016/2017 harvest of Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) brings very good news, both from the point of 
view of the fight against inflation and brazilian exports. With favorable 
climatic conditions in most producing regions, the national grain harvest 
can be between 210.9 million tons and 215.1 million tons, representing, 
in the latter case, a growth of 15.6% in relation to the harvest 2015/2016 
(186.1 million tons). If these projections are confirmed, there will be no 
shortage of beans and rice, basic foodstuffs of the Brazilian and who 
pressed this year the item “Food” of the National Extended Consumer 
Price Index (IPCA). The outlook is that the production of rice, harmed in 
2015/2016 by inclement weather in the South, could reach 12.1 million 
tons (increase of 13.9%), sufficient volume to meet domestic demand. 
Regarding the bean of the first crop, there was an expansion of the 
planted area, allowing a harvest of up to 1.3 million tons. The growth 
can reach 24.4%. Also, wheat should increase by 14.5% compared to the 
previous harvest, with a winter harvest of 6.3 million tons.

uNA BueNA cOsechA AyuDArá A cONteNer lA iNFlAcióN
La segunda estimación de la cosecha 2016/2017 de la Compañía Nacional 
de Abastecimiento (Conab) trae muy buenas noticias, tanto desde 
el punto de vista de la lucha contra la inflación y las exportaciones 
brasileñas. Con condiciones climáticas favorables en la mayoría de las 
regiones productoras, la cosecha nacional de cereales puede situarse 
entre 210,9 millones de toneladas y 215,1 millones de toneladas, 
representando en este último caso un crecimiento del 15,6% con respecto 
a la cosecha 2015/2016 (186,1 millones de toneladas). Si se confirman 
estas proyecciones, no habrá escasez de frijoles y arroz, alimentos básicos 
del brasileño y que presionaron este año el ítem “Alimentos” del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). La perspectiva es que 
la producción de arroz, perjudicada en 2015/2016 por las inclemencias 
del tiempo en el Sur, podría llegar a 12,1 millones de toneladas (aumento 
del 13,9%), volumen suficiente para satisfacer la demanda interna. En 
cuanto al frijol de la primera cosecha, hubo una expansión de la superficie 
plantada, permitiendo una cosecha de hasta 1,3 millones de toneladas. El 
crecimiento puede alcanzar el 24,4%. Además, el trigo debería aumentar 
en un 14,5% en comparación con la cosecha anterior, con una cosecha de 
invierno de 6,3 millones de toneladas.
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cAleNDáriO cursOs BásicOs DA escOlA iDPc – 2016

Cupcake Natalino (8 horas) 05 e 06/12 Seg. e Ter. 15h00 às 19h00

Especial de Panetones (12 horas) De 07 a 09/12 De Qua. a Sex 15h00 às 19h00

Higiene e Manipulação de Alimentos 
(8 horas) 05 e 06/12 Seg. e Ter. 15h30 às 19h30

Responsável Técnico (15 horas) De 05 a 09/12 De Seg. a Sex. 15h30 às 18h30

Interpretação para Laudos de Farinhas 
(9 horas) 05 a 07/12 De Seg a Qua. 15h00 às 18h00

Atendimento ao Cliente (15 horas) De 12/12 a 16/12 De Seg. a Sex. 15h30 às 18h30

Técnicas de Acabamentos para Bolos 
Decorados (20 horas) De 12/12 a 16/12 De Seg. a Sex. 15h00 às 19h00

cursO DAtA DiAs hOráriO cursO DAtA DiAs hOráriO

serviços

*Calendário sujeito a alterações.

o

um clube de campo  

para chamar de seu

O CERIPAN é um moderno e exclusivo clube de campo des-

tinado aos associados do SAMPAPÃO, que fica à margem da 

Estrada de Ibiúna, no quilômetro 59,5, a apenas 45 minutos 

de São Paulo. Numa magnífica área de 75.000 metros qua-

drados, você e sua família poderão desfrutar o esplendor de 

sua natureza e toda a tranquilidade do seu silêncio.

Atualmente, ele conta com uma bonita sede social, pis-

cina, campo de futebol, quadras esportivas, alamedas arbo-

rizadas, um lindo riacho, churrasqueiras e muito mais. Por 

isso, o CERIPAN é o lugar ideal para seu merecido descanso, 

para a pratica de esportes, ou simplesmente para um bate-

-papo entre amigos. É, sem dúvida uma realização que vai 

ao encontro e anseios de uma classe trabalhadora, como 

uma real oportunidade de descanso e lazer.

O CERIPAN estará aberto de quarta a sexta-feira, das 

09h00 às 16h00, e aos sábados, domingos e feriados das 

08h00 às 19h00, sendo que nos finais de semana e feriados, 

com as piscinas liberadas. IMPORTANTE: Devido ao clima, 

as piscinas permanecem fechadas nos meses de junho, ju-

lho e agosto.

Mande um e-mail o quanto antes à sede do SAMPAPÃO, 

solicite a necessária carteirinha de identificação social, e 

programe sua folga para curtir junto a seus familiares e 

amigos. O CERIPAN está à sua espera!
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DezeMBrO*

SIMONE DA COSTA NISHI
R. Martin Francisco, 233 – 1º Andar – Santa Cecília

ARMANDO CESAR SILVA
R. Condessa de São Joaquim, 318 – Bela Vista

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.

CONFEITARIA E ROTISSERIA BOSTON BAKERY LTDA – EPP 
Al. dos Maracatins, 635 – Moema

PADARIA E CONFEITARIA CATEDRAL DOS PAES LTDA – EPP
Av. Portugal,1.594 – Complemento 1.604 – Brooklin Paulista

CARLOS & FATIMA – CRIS ZELLE PAES E DOCES LTDA – ME | CRIS ZELLE
Est. do M’Boi Mirim, 2.636 – Jardim Regina

S
tockFree



51Dez/Jan 2017    IP&C 809






