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EDITORIAL

PARA A FRENTE  
É QUE SE ANDA

Por mais que os pessimistas de plantão insistam em 
incutir a sinistrose nas pessoas ainda escaldadas pela 

crise, os sinais de recuperação da economia brasileira são 
bastante evidentes. Evidentes e, sobretudo, eloquentes. E 
muitos são os indicadores que detectam essa dinâmica. 
De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, por exemplo, o movimento dos consumido-
res no varejo registrou, em setembro de 2017, alta de 1,0% 
perante o mês de agosto, já efetuados os ajustes sazonais. 
Na comparação como o mesmo mês do ano passado (se-
tembro de 2016), houve alta de 3,4%. Foi o melhor resul-
tado nesse critério de comparação desde julho de 2015. 
No acumulado do ano até setembro de 2017, a atividade 
varejista recuou 0,4% frente ao período de janeiro a se-
tembro do ano passado.

OK, você pode até dizer que uma evolução de um ponto 
percentual de um mês para outro ainda é sinal bastante 
tímido de recuperação. Mas a boa nova é que, indiscutivel-
mente, desengatamos a marcha à ré e estamos nos moven-
do para a frente. Em outras palavras, estamos, sim, assis-
tindo a retomada do crescimento da nossa massa real de 
rendimentos, alavancada pela queda da inflação e pelo iní-
cio de recuperação do nível de emprego formal. Ambos os 
fatores têm contribuído para a definição de uma tendência 
positiva da atividade varejista. Nesse contexto, reduções 
das taxas de juros, a volta do crédito e a melhor confiança 
dos consumidores, vêm amplificando essa dinâmica.

Na panificação, em especial, temos que redobrar a 
atenção com o controle de custos, sobretudo, evitando o 
desperdício, que pode ser tanto de matérias-primas e in-

sumos, quanto ocasionados pelo retrabalho. Precisamos 
evoluir da eficiência para a eficácia. Explicando de for-
ma simples: eficiência é fazer o melhor com o que temos, 
enquanto que eficácia é fazer o melhor para alcançar o 
melhor resultado, entendeu? Assim, precisamos, cada vez 
mais, perseguir os superlativos, em detrimento daquilo 
que simplesmente “dá para fazer”.

Na esfera da gestão, a lógica da eficácia também tem 
que prevalecer em nossas ações de marketing e comuni-
cação. Já dizia Chacrinha, o “Velho Guerreiro”, que “quem 
não se comunica, se estrumbica”. Trazida para nossa rea-
lidade atual, isso, entre outras coisas, quer dizer que não 
devemos, de forma alguma, abrir mão do moderno e imen-
so ferramental que o marketing e a tecnologia colocam 
diariamente à nossa disposição. Então, sabendo adequar 
essas ferramentas ao tipo de público que você atende em 
sua padaria, regulando, obviamente, a intensidade de seu 
uso para cima ou para baixo, a fim de não gerar sustos, 
surpresas desagradáveis e evasão de sua clientela, nada 
de descuidar de suas estratégias de fidelização de clientes 
a partir do uso integrado dos recursos da inteligência de 
mercado, bem como das manifestações que eles deixam 
gravadas nas redes sociais, como no Facebook, Instagram 
e no Whatsapp do grupo de sua panificadora, caso você os 
tenha, o que, aliás, é bastante recomendável.

Enfim, vamos em frente, porque, como dizem alguns 
cronistas famosos da vida brasileira, quem fica parado é 
poste e quem anda para trás é caranguejo. Então, olho 
vivo, saúde e sorte!

Forte abraço a todos!

Estamos melhorando, ainda devagar. Mas a boa nova é que, 
indiscutivelmente, desengatamos a marcha à ré e estamos 
nos movendo para a frente.

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Este ano, o México foi o país designado para sediar a 77a edi-

ção do Congresso Mundial do Pão, promovido pela União 

Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC) e anfi-

trionado pela Câmara Nacional da Indústria Panificadora 

(CANAINPA – Panaderos de México). Tendo como tema “A 

Nova Panificação – Inovação e Tradição”, encontro foi rea-

lizado na cidade de Mérida, entre os dias 2 e 7 de outubro, 

e contou com a participação de representantes da Confe-

deração Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), da 

Câmara Nacional da Indústria Moageira de Trigo (CANI-

MOLT – México), da Confederação de Câmaras Industriais 

(CONCAMIN – México) e da Associação do Trigo dos Esta-

Pelo quarto ao consecutivo, as 

Damas da Panificação do Co-

mitê Feminino do SAMPAPÃO 

organizaram e estão lançando 

uma campanha em prol do Natal 

de crianças, desta vez intitulada 

“faça uma Criança Feliz”, cuja 

proposta é angariar brinquedos 

novos para 110 meninos e meni-

nas carentes de 6 a 12 anos da 

Casa Madre Assunta Marchetti, 

entidade educadora e beneficente do bairro de Vila Pru-

dente, em São Paulo. “Essas crianças precisam de todo 

o tipo de ajuda, não só brinquedos, como também ma-

terial de higiene pessoal e mantimentos, pois elas ficam 

na instituição por longos períodos do dia, depois da es-

dos Unidos (US WHEAT ASSOCIATES). O objetivo foi reunir 

essas entidades para definir, em conjunto, um portfólio de 

abordagens e estratégias para enfrentar os novos desafios 

colocados pelo mercado e pelo mundo globalizado, bem 

como trocar experiências, e fazer uma reflexão sobre inova-

ções a serem implementadas pela indústria panificadora, a 

partir de uma visão de longo alcance. Na ocasião, a CIPAN 

também promoveu um encontro paralelo, sob o comando 

de seu presidente, Antero José Pereira – também presiden-

te do SAMPAPÃO –, para o alinhamento e encaminhamento 

de propostas de desenvolvimento unificado da panificação 

na América Latina.

cola, tomando café da manhã, 

almoçando e tomando café da 

tarde. E quem colaborar não 

tem noção da alegria que vai 

proporcionar a elas”, pontua 

Rita Rubeis, do Comitê Femi-

nino do SAMPAPÃO. Para par-

ticipar, basta trazer as doações 

à sede do SAMPAPÃO até o dia 

31 de outubro. E as padarias 

interessadas em participar da 

ação como pontos de coleta, podem fazer sua adesão 

junto ao Departamento de Marketing das entidades: 

todas receberão uma caixa para acondicionar os dona-

tivos, além de material de divulgação para ser afixado 

nos estabelecimentos. Colabore!

COMITÊ FEMININO LANÇA QUARTA CAMPANHA DE NATAL

C
A

N
A
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S
A

M
PA

P
Ã

O

UIBC E CIPAN PROMOVEM 
ENCONTROS NO MÉXICO
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Sempre preocupado em trazer inovação para as padarias e 

apresentar novas técnicas aos profissionais de panificação, o 

SAMPAPÃO promoveu na Escola IDPC, entre os dias 25 e 29 

de setembro, o Curso de Pães Rústicos Europeus, ministra-

do pelo renomado maestro panadero espanhol Arturo Blanco, 

um especialista muito querido, que já teve oportunidade de 

realizar outros treinamentos semelhantes para os profissio-

nais das entidades de São Paulo. “O chef Arturo nos propor-

cionou, mais uma vez, uma oportunidade ímpar de trazermos 

qualificação de alta performance para os nossos associados, 

bem como para os profissionais da Escola IDPC, que funcio-

narão como agentes multiplicadores dessa técnica de fabri-

cação desses pães de fermentação longa, que além de terem 

maior shelf life, agregam maior valor e maior rentabilidade às 

padarias, bem como maior satisfação aos consumidores de 

ESCOLA IDPC PROMOVE CURSO 
DE PÃES RÚSTICOS EUROPEUS

nossas casas, cada vez mais exigentes e ávidos por novida-

des”, registrou, na ocasião, Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO. “Para mim, foi muito bom encontrar mais uma 

vez essas pessoas que já considero como grandes amigos e 

parceiros, não só para ensinar novas receitas, como também 

– o que é mais importante – para transmitir novos conceitos, 

como é o caso dos pães de fermentação lenta, que, além de 

serem muito saborosos são, também, muito saudáveis. Es-

pero voltar ainda muitas vezes aqui”, fez questão de destacar 

o chef Arturo Blanco.

O presidente da Asso-

ciação Brasileira da In-

dústria da Panificação e 

Confeitaria (Abip), José 

Batista de Oliveira, foi 

reeleito para um segun-

do mandato, no triênio 

2017-2020. A solenida-

de de posse foi realiza-

da no dia 25 de setem-

bro, em Brasília, quando 

foi empossada também 

toda a nova diretoria da 

entidade. O presidente 

do SAMPAPÃO Antero José Pereira, que marcou presença no 

evento, foi reconfirmado também no cargo de 1º vice-presi-

dente da entidade nacional. Em sua próxima gestão, Batista 

prometeu dar continuidade as medidas implantadas em sua 

primeira gestão e defendendo novas bandeiras, em defesa do 

segmento. Entre outras ações, ele informa que pretende tra-

balhar e ampliar a discussão sobre o valor nutritivo dos pães 

junto à sociedade, promover a melhoria da qualidade do pão 

francês e disseminar as vantagens da utilização da massa 

madre nos processos de produção de pães. 

JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA É 
REELEITO PRESIDENTE DA ABIP

Paralelamente à realização da FIPAN, a Associação Bra-

sileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), 

realizou reunião de diretoria nos dias 26 e 27 de julho. 

O evento aconteceu na sede do SAMPAPÃO e serviu 

para discussão de vários temas de interesse dos seto-

res de panificação e confeitaria. Um dos destaques do 

encontro foi a apresentação da palestra sobre a Refor-

ma Trabalhista, a cargo da gerente do Departamento 

Sindical da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp), Daniele Azevedo Souza, que falou sobre 

as principais alterações pertinentes à nova legislação 

trabalhista e sobre os efeitos destas na prática do dia a 

dia das padarias, enfatizando a necessidade de os pa-

nificadores se adaptarem rapidamente às mudanças.

SAMPAPÃO RECEBE REUNIÃO 
DA ABIP EM SUA SEDE
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Dando continuidade à programação do Ciclo 

de Palestras do SAMPAPÃO/Fiesp de 2017, foi 

realizada, no dia 29 de agosto, no auditório do 

prédio-sede das entidades, a apresentação 

do administrador, especialista em marketing 

e professor da Escola de Comunicações e Ar-

tes da USP Sydney Manzione, com o 

tema “Atualize suas ferramentas de 

marketing e atraia mais clientes”. O 

objetivo do encontro foi proporcionar 

aos panificadores a oportunidade de 

recuperar conceitos básicos de mar-

keting e demonstrar formas simples 

de sua aplicação no ambiente das 

padarias. Já no dia 26 de setembro, 

foi a vez do mestre em administração 

e especialista em gerência de marketing Alexandre Fillietaz mi-

nistrar a palestra intitulada “A maneira de atendimento mais 

eficaz para fidelizar o cliente”, na qual ele revelou estratégias 

de como trabalhar a qualidade do ambiente e do atendimento 

dentro do processo de satisfação e fidelização contínua dos 

consumidores que frequentam as padarias.

PALESTRAS NO SAMPAPÃO ENSINAM A TRABALHAR COM O MARKETING

AIPESP

O interior de São Paulo sediou mais uma edição do “En-

contro de Negócios e Tendências na Panificação, Con-

feitaria e Food Service”, realizado no último dia 14 de se-

tembro, na cidade de São José do Rio Preto, sob a organi-

zação da Associação da Indústria de Panificação e Con-

feitaria do Estado de São Paulo (AIPESP) e do Sindicato 

da Indústria de Panificação e Confeitaria de São José do 

Rio Preto e Região (Sindipan). O espaço de eventos Villa 

Conte, local escolhido para a realização da reunião, rece-

beu cerca de 250 empresários do setor. Humberto Luiz 

Silva, presidente do Sindipan fez questão de ressaltar a 

sua imensa alegria ao ver a casa lotada. Para ele, essa foi 

a melhor resposta para todo o esforço da Diretoria, que 

teve cuidado desde a escolha dos temas das palestras 

à estrutura do evento. Esta edição do encontro contou 

com o patrocínio das empresas Art Graf, Ártico, Aurora, 

Bebidas Poty, Bizerba, Boutique V, Café Labareda, Casa 

Paulista, Embalagens 3R/Art Pel/Falpack Sacolas, Emul-

zint, Forno Ramalhos, Kibon, Philip Morris, Marques Pan, 

Mira Rio/Fleischman/Richs, Moinhos Anaconda/Globo/

Ocrim/Pacífico, Prática/Klimaquip, Rester, Santander/

GETNET, Souza Cruz, Tati Minas – Pães Congelados, Ri-

berdoces/Nestlé, Xandô e Apoio do Sebrae. Os próximos 

Encontros acontecerão nas cidades de Piracicaba (19 de 

outubro) e Bauru (23 de novembro).

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
COMEMORA O CRESCIMENTO 
DO SEU ENCONTRO DE 
NEGÓCIOS
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NOVIDADES
Para divulgar seus lançamentos, envie as informações para o e-mail revistaipc@sevenbr.com.br 

ou para a Rua Horácio Bandieri, 606 – Jardim Leonor – São Paulo/SP CEP 0563-030 
aos cuidados de “NOVIDADES REVISTA IPC

1  PRONTOS E VERSÁTEIS
 A Puratos apresenta ao mercado os novos sabores 

da linha CARAT DECORCREM: além da avelã, 
a empresa passa a oferecer as versões Limão, 
Caramelo e Bombom. Os produtos já vêm prontos 
para usar e podem ser aplicados como cobertura ou 
recheio em várias receitas. Site: www.puratos.com.br

2  MISTURA INSTANTÂNEA
 Para facilitar a rotina de quem trabalha em padarias, 

a Emulzint acaba de lançar a mistura pronta 
ZEELANDIA BASE MASSAS FRITAS, uma solução 
prática e versátil para o preparo de salgados e doces 
fritos, que fi cam sequinhos, com massa macia e 
casca crocante. Site: www.emulzint.com.br

3  PANCO FAZ A FESTA
 Comemorando seus 65 anos, a Panco redefi ne seu 

posicionamento de marca, muda suas embalagens 
e lança NOVOS PRODUTOS. Entre eles os Pães 
Laranja & Chocolate, Uva Passa & Canela e Ervas 
Finas & Oliva, de sua linha Sabor, com discas de 
consumo no verso. Site: www.panco.com.br

4  PRESTÍGIO BRANCO
 Prestígio – marca icônica de chocolates, que faz o 

casamento perfeito entre coco e chocolate – dá 
mais um passo para agradar aos diversos paladares 
com o lançamento de PRESTÍGIO BRANCO. Isso 
mesmo: o clássico e saboroso recheio de coco 
molhadinho, com cobertura de chocolate branco. 
Site: www.nestle.com.br

5  EDIÇÃO ESPECIAL
 A Cachaça Seleta lança a edição especial da cachaça 

inspirada na maior festa de rodeio da América Latina. 
Feita a partir de canas escolhidas criteriosamente 
e envelhecidas em tonéis de umburana, a SELETA 
PEÃO DE BARRETOS é suave e robusta no sabor. 
Site: www.cachacaseleta.com.br

6  COLHEITA NOTURNA
 A vinícola Miolo anuncia o lançamento da safra 

2017 de um de seus vinhos mais inusitados: o 
RESERVA SAUVIGNON BLANC COLHEITA 
NOTURNA, elaborado com uvas colhidas nas frescas 
madrugadas da promissora região da Campanha, no 
Rio Grande do Sul. Site: www.miolo.com.br
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NOVIDADES

7  GRANOLAS CROCANTES 
 A Nestlé apresenta duas deliciosas inovações para 

deixar o café da manhã ainda mais gostoso: as 
GRANOLAS CROCANTES NESCAU e CHEERIOS, 
feitas com fl ocos de aveia numa combinação inédita 
com cereais matinais, tendo como ingrediente Nº 1 o 
cereal integral. Site: www.nestle.com.br

8  MAIOR PRODUTIVIDADE
 O novo GRUPO AUTOMÁTICO PRÁTICA GAP 800 

alia em um só equipamento divisão, modelagem e 
distribuição nas melhores condições operacionais, 
com mais praticidade, produtividade, diversifi cação 
de formatos e, sobretudo, mais rendimento. 

 Site: www.praticabr.com

9  PRONTA PARA O VERÃO
 A Kibon anuncia cinco inovações em sorvetes, 

criadas para o Verão 2018. As novidades são nas 
linhas Magnum, Clássicos, Fruttare e Potes, que 
chegam, respectivamente, com o MAGNUM RED 
VELVET, com o ESKIBON CARAMELO, com a 
linha FRUTTARE MUITA FRUTA e com o pote 
CREMOSÍSSIMO 4 EM 1. Site: www.kibon.com.br

10  MIX DE FRUTAS
 Para abrir a temporada do ano favorita dos 

brasileiros, a Mentos anuncia uma nova experiência 
de sabor: MENTOS PRIMAVERA VERÃO. O 
lançamento da famosa bala de casquinha crocante 
traz um sabor de frutas unindo a doçura da manga 
com o toque azedinho do maracujá. 

 Site: www.mentos.com.br

11  A FAVORITA DO REINO UNIDO
 A AB Brasil traz para o mercado brasileiro a linha de 

GRANOLAS JORDANS, a mais consumida do Reino 
Unido. Com proposta premium, a marca desembarca 
no País em cinco sabores: Red Fruits, Berry Fruits, 
Tropical, Nuts e Fruits & Nuts. Todas são fabricadas 
unicamente com produtos naturais. Site: www.
abbrasil.com.br

12  EQUILÍBRIO PERFEITO
 A marca EQLIBRI, da Pepsico, está RELANÇANDO 

TODO O SEU PORTFÓLIO com uma série de 
inovações, incluindo ingredientes como grãos, 
sementes de chia e tapioca e redução de até 46% 
do sódio em seu portfólio. Os novos produtos 
chegam em quatro linhas: Tapioca, Cracker, 
Multigrãos e Panetini. Site: www.pepsico.com.br
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mbora ainda alvo de críticas de opositores, fato 

é que o texto da reforma trabalhista sancionado, 

em julho, pelo presidente Michel Temer repre-

senta um grande e positivo passo no âmbito da 

modernização das relações entre empregados e empre-

gadores no Brasil, a um só tempo abrindo espaço para 

colocar as contas públicas em ordem, estimular a econo-

Palavra de relator: a reforma trabalhista ampliará a oferta de vagas de 
trabalho e garantirá uma queda substancial do desemprego.

E

ENTREVISTA / ROGÉRIO MARINHO

UMA NOVA E BEM-VINDA  
REALIDADE

mia e, ainda, criar empregos, em tempos em que eles se 

transformaram quase em raridade.

Privilegiando a negociação entre as partes, ela rompe o 

círculo vicioso de uma legislação antiga e engessada, que, 

de tão anacrônica, já não se adequava aos tempos atuais, 

nos quais o ritmo das mudanças dos modelos de trabalho 

atingiu um novo ápice, desvinculando-os de tudo o que 

Fotos Câmara dos Deputados
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existia antes. E, por tabela, acabou por inaugurar, tam-

bém, uma nova realidade na esfera sindical, chacoalhan-

do as bases das entidades, no sentido de modernizá-las, 

estabelecer inéditos e mais elevados padrões de eficiên-

cia e de criar cenários de oportunidades em que somente 

aquelas efetivamente representativas, fortes e atuantes 

terão condições de ser respeitadas e mais bem reconheci-

das por seus sindicalizados e pela sociedade.

Dada à relevância do tema, a Revista IPC convidou o 

deputado federal Rogério Simonetti Marinho (PSDB-RN), 

relator da reforma trabalhista na Câmara e presidente da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Ser-

viços e Empreendedorismo (Frente CSE), a comentar e 

revelar alguns aspectos que permearam a elaboração e 

a aprovação da reforma trabalhista brasileira. Confira, a 

seguir, a entrevista exclusiva que ele nos concedeu! 

REVISTA IPC: DEPUTADO, COMO FOI 

PARA O SENHOR ENCARAR O DESA-

FIO DE SER O RELATOR DA REFOR-

MA TRABALHISTA NA CÂMARA?

Deputado Rogério Marinho: Toda 

reforma estruturante traz desafios 

à altura da sua necessidade. Realizamos um amplo de-

bate, ouvimos centenas de pessoas, recebi pessoalmente 

em meu gabinete todos os interessados em apresentar 

sugestões ou propostas, participamos de várias audiên-

cias públicas, tanto na Câmara quanto no Senado e, ao 

final, ainda analisamos as emendas que foram apresen-

tadas ao projeto, um dos mais emendados da história da 

Câmara dos Deputados. Apesar de ter demandado muito 

tempo, paciência e trabalho, foi uma atividade gratifican-

te por nos permitir efetivar uma melhoria significativa e 

um avanço para o País.

FAZENDO UM COMPARATIVO COM AS PROPOSTAS INI-

CIAIS DO PROJETO, COMO O SENHOR AVALIA A QUALI-

DADE DO TEXTO FINAL SANCIONADO PELO PRESIDENTE 

MICHEL TEMER? E QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS QUE 

ELA REALIZOU E VAI PROPORCIONAR?

Acredito que o texto final aprovado é um grande passo 

para a modernização do País. O governo havia nos envia-

do, de início, um projeto que já era bom, mas ainda muito 

tímido. Tivemos a condição necessária para buscar novas 

ideias e conquistar o apoio para a sua aprovação no ple-

nário. Avançamos em segurança jurídica, novas formas de 

contratação como o trabalho intermitente e o teletraba-

lho, parametrização do processo do trabalho, enfim, trou-

xemos a legislação trabalhista brasileira para o século 21, 

melhorando a vida dos trabalhadores e dos empregadores.

QUAIS AS SALVAGUARDAS QUE ELA PROPORCIONA AO 

TRABALHADOR, QUE NÍVEL DE SEGURANÇA JURÍDICA 

ESTABELECE E POR QUE ELA NÃO “ROUBA” DIREITO DOS 

TRABALHADORES COMO QUEREM FAZER ACREDITAR OS 

DETRATORES DA REFORMA?

Em 1988, quando da promul-

gação da nossa Constituição, o 

constituinte resolveu alçar os 

direitos básicos dos trabalhado-

res ao nível de normas constitu-

cionais. Quer dizer, todos os di-

reitos que compõe os patamares 

civilizatórios mínimos, aqueles 
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direitos fundamentais e irredutíveis dos trabalhadores, 

estão no texto da Constituição. Portanto, seria impossível 

que esse projeto de lei ordinária retirasse qualquer direi-

to, mesmo porque, nunca houve essa intenção por parte 

dos deputados e senadores que se debruçaram sobre essa 

matéria. A segurança jurídica vem ao deixar claro diversos 

pontos da lei, ao estipular valores para multas, ao fortale-

cer o acordado entre trabalhadores e empregadores.

E É LEGÍTIMO DIZER QUE A MODERNIZAÇÃO OBTIDA 

EQUIPARA A NOSSA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DEFI-

NITIVAMENTE ÀQUELAS DAS NAÇÕES DESENVOLVIDAS 

DO PLANETA?

Sim, a nova legislação trabalhista brasileira está equipa-

rada às melhores práticas internacionais, sendo embasa-

da em normas da Organização Internacional do Trabalho 

além de seguir modelos de sucesso, como é o caso da Ale-

manha e da Espanha, que após promover reformas seme-

lhantes à realizada no Brasil experimentaram um cresci-

mento vertiginoso no número de empregos derrubando 

as taxas de desocupação.

UM DOS PRINCIPAIS – SENÃO O PRINCIPAL – FOCOS DA 

REFORMA FOI DIMINUIR A JUDICIALIZAÇÃO E TRAZER ME-

LHORES CONDIÇÕES DE OS CONFLITOS TRABALHISTAS 

SEREM RESOLVIDOS, POR MEIO DA NEGOCIAÇÃO, DENTRO 

DAS PRÓPRIAS EMPRESAS. MAS O SENHOR ACREDITA QUE, 

HOJE, EXISTE NO BRASIL O AMPLO E NECESSÁRIO GRAU DE 

MATURIDADE DE AMBAS AS PARTES – EMPREGADORES E 

TRABALHADORES – PARA QUE A TUTELA DO ESTADO POS-

SA SER EFETIVAMENTE DIMINUÍDA NESSA ÁREA?

Não houve o afastamento da tutela do Estado, mesmo 

porque, o direito de acessar a justiça é garantia funda-

mental expressa na Constituição. Sempre que um cida-

dão acreditar que precisa da tutela do Estado para garan-

tir os seus direitos, ele terá o direito de acionar o aparato 

judicial. O que a reforma fez foi racionalizar o processo 

do trabalho, tornando-o mais célere e tratando de forma 

mais severa aqueles que se utilizam da Justiça do Traba-

lho para cometer ilegalidades.

QUAL O IMPACTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO DA REFOR-

MA TRABALHISTA NO QUE DIZ RESPEITO À DIMINUIÇÃO 

DO DESEMPREGO NO BRASIL?

A reforma trabalhista, conforme comprovado por uma 

série de estudos já amplamente divulgados, ampliará a 

oferta de vagas de trabalho e garantirá uma queda subs-

tancial do desemprego. Recentemente, levantamento di-

vulgado pelo Banco Itaú mostrou que apenas a moder-

nização da lei pode gerar cerca de 1,5 milhão de novas 

vagas de trabalho no País, além de melhorar a competi-

tividade e a produtividade do Brasil a níveis de países do 

primeiro mundo, influenciando diretamente no avanço 

do PIB brasileiro. Mas isso é só um levantamento, uma 

pesquisa. A expectativa é a melhor possível para a me-

lhora da economia do País a partir do momento em que a 

nova lei passar a ser implementada.

A REFORMA TRABALHISTA ESTABELECEU UMA NOVA 

REALIDADE PARA AS ENTIDADES SINDICAIS. EM SUA 

OPINIÃO, QUAL O FUTURO DELAS FACE ÀS MUDANÇAS E 

DE QUE FORMA ELAS PODERÃO SE MANTER REPRESEN-

TATIVAS E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, SOBREVIVER?

O futuro das entidades sindicais será trabalhar incessan-

temente para demonstrar a sua relevância e a sua ne-

cessidade aos trabalhadores da sua categoria, de forma 

a convencê-los da importância da participação no movi-

mento sindical e, consequentemente, da importância de 

contribuir para a manutenção dessas entidades. Com o 

fim da obrigatoriedade do imposto sindical, aquelas enti-

dades realmente representativas, fortes e atuantes serão 

ainda mais reconhecidas por seus sindicalizados e pela 

sociedade.

COM A QUESTÃO DA REFORMA TRABALHISTA EQUACIO-

NADA, TORNA-SE URGENTE QUE AS OUTRAS REFORMAS 

ESTRUTURAIS QUE O BRASIL PRECISA TAMBÉM SEJAM 

REALIZADAS, NÃO SÓ PARA GERAR COMPLEMENTARI-

DADE, COMO PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DO 

PAÍS. EM SUA OPINIÃO, HÁ CLIMA OU MESMO DISPOSI-

ÇÃO DOS PARLAMENTARES NO CONGRESSO PARA QUE 

ISSO OCORRA AINDA DENTRO DO GOVERNO TEMER? OU, 

INFELIZMENTE, ELAS VÃO FICAR PARA DEPOIS?

Essa é uma questão que está sendo trabalhada pelo gover-

no, mas certamente contará com o nosso apoio, pois acredi-

tamos que essas reformas estruturantes são essenciais para 

alavancar o desenvolvimento do País. A modernização das 

leis trabalhistas já foi um grande avanço para a Nação, mas 

o Brasil precisa urgentemente das reformas tributária, da 

previdência e política. Nós faremos a nossa parte.

ENTREVISTA / ROGÉRIO MARINHO
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ão é segredo para nenhum panifi cador que o 

Natal, junto com o Dia das Mães, é a data mais 

importante do calendário de vendas de uma pa-

daria. Mas, inegável também, é que incrementar 

os negócios nessa época do ano vem se tornando mais difícil 

ao longo dos últimos tempos: a crise (sempre ela) continua 

N

GARANTA UM 
FELIZ NATAL 

PARA A SUA PADARIA!

ESPECIAL / NATAL

Mesmo em período 
complicado da 

economia, a 
indústria parceira da 
panifi cação aposta 
alto nas festas de 

fi nal de ano.

colocando a “mão na água”, atrapalhando o ímpeto de con-

sumo das pessoas, preocupadas com o dia de amanhã.

“Historicamente, nesse período do ano ocorre um au-

mento na demanda das vendas. Mas, de 2015 pra cá isso, 

tem mudado. A performance das vendas tem sido mais 

conservadora. Em termos percentuais, podemos dizer 
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“Milhões de 

panettones já 

estão saindo 

do forno. E 

outros milhões 

ainda vão sair 

até o Natal.”

que não temos mais o incremento dos anos anteriores”, 

atesta Christian Saigh, presidente do Moinho Santa Clara. 

Segundo ele, mesmo com os indicadores da economia 

dando seus primeiro sinais de melhora, o consumo ainda 

continua retraído: “Muitos panificadores ainda reclamam 

e seguem em busca de produtos de valor agregado me-

nor para atender à sua clientela. Contudo, com o estan-

camento nas demissões e novas oportunidades de em-

prego, acredito que o consumo volte a sua normalidade. 

Em relação a 2016, não acredito em crescimento, porém, 

acredito que podemos evitar ainda mais as quedas nas 

vendas”, complementa Christian.

Embora os aspectos restritivos perdurem, é exatamen-

te essa crença em dias melhores e em um Natal menos 

travado em termos de consumo que vem animando, prin-

cipalmente as empresas que trabalham com ingredientes 

para panettones, a pensar de maneira mais otimista. 

“A Puratos apostará nas festas de fim de ano, pois, 

atualmente, nossos ingredientes são usados para pro-

duzir cerca de 30 milhões de unidades de panettones no 

País. Essa é uma grande conquista, dado que o consumo 

durante a temporada de Natal é de cerca de 300g por pes-

soa. O Brasil representa o terceiro maior mercado per ca-

pita para esses itens, atrás apenas da Itália e do Peru, o 

que faz nossas vendas aumentarem entre 20% a 30% na 

época do Natal”, anima-se Karina Navarro Moraes, geren-

te de produtos de panificação no Brasil da multinacional 

belga, que prevê, até o final de 2017, o lançamento no País 

de oito itens para os setores de panificação, confeitaria e 

chocolate, sendo o de maior destaque o Panettone Arti-

gianale, um produto que, de acordo com a executiva, pro-

mete transformar o segmento de panettones artesanais, 

produzidos em boulangeries, padarias e supermercados. 

A aposta da Puratos é convalidada pela Emar, empresa 

que é referência de qualidade no fornecimento de emba-

lagens para panettones, cujas vendas desses itens de seu 

portfólio crescem algo em torno de 15% em relação aos 

demais meses do ano, considerando o fato de que, já há 

algum tempo, os panettones nas padarias deixaram de ser 

itens comercializados exclusivamente na época natalina. 

“Nossa perspectiva é conservadora: acreditamos que 

as vendas devam se manter no mesmo patamar àque-

las de 2016, ainda em função do quadro socioeconômico 

que se apresenta no Brasil. Não preparamos lançamen-

tos especiais para este ano. Entretanto, em relação aos 

produtos que a Emar já tem em linha, além de oferecer 

produtos de qualidade, uma grande vantagem da Emar é 

o acondicionamento dos sacos plásticos em pacotes de 
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100 unidades e etiquetados com código de barra, facili-

tando o trabalho dos seus clientes. Além disso, a Emar 

tem também uma grande variedade de estampas em 

suas embalagens de panettones para as padarias, para 

entrega rápida em todo o Brasil”, garante Hugo de Aguiar 

e Silva, do Marketing da empresa.

JÁ PRONTOS PARA AS PRATELEIRAS

Ainda de olho nas oportunidades para os panettones no 

Natal, a Village, segunda maior fabricante desses itens no 

Brasil, já se antecipou e apresenta aos panificadores al-

guns lançamentos que estes poderão ajudar a colocar nas 

mesas dos brasileiros neste final de ano. São 20 opções de 

produtos para os consumidores, com novas opções de ta-

manhos e sabores para agradar todos os gostos e bolsos. 

A linha de Panettones de Frutas, por exemplo, campeã de 

vendas da marca, passa a ser comercializada com 400g, 

500g e 908g, além do Mini Panettone com Frutas 80g, em 

embalagem especial de Natal, uma deliciosa alternativa 

para os presentes. 

“A Village aposta no sucesso dos seus produtos, lan-

çamentos e investimentos nas embalagens diferenciadas 

para rechear o Natal dos brasileiros, com suas deliciosas 

receitas de panettones, com sabores indulgentes e a qua-

lidade reconhecida da marca. Este ano temos expectati-

vas excelentes em relação à temporada e projetamos um 

crescimento de até 8% em todo o Brasil,” revela Reinaldo 

Bertagnon, responsável pela área comercial da Village, 

empresa que, nos últimos dez anos, expandiu em 30% 

sua participação no mercado nacional de panettones. A 

marca é líder no segmento de mini panettones no Brasil. 

“Apostamos nesse segmento e trabalhamos para inovar 

sempre. Em 2016 lançamos o primeiro mini panettone 

com embalagem de presente, sucesso de vendas. Este 

ano, temos seis opções desse produto para o Natal”, des-

taca o executivo da marca.

Outra empresa que está ampliando seu portfólio de 

panettones para o Natal é a Nestlé. Atendendo aos pe-

didos dos consumidores, neste final de ano, ela volta a 

oferecer o seu delicioso Panettone Frutas. Com massa 

branca macia e aerada, repleta de uvas passas e frutas 

cristalizadas, o sabor frutas volta à linha regular e se jun-

ta ao Gotas de Chocolate. Além disso, seguindo a trilha 

de sucesso do Mini Panettone Doce de Leite, lançando em 

2016, a empresa lança o Mini Panettone Chocolate Nestlé 

com recheio que derrete ao ser aquecido. 

Outra boa novidade da Nestlé é que, após o sucesso 

de vendas no e-commerce de NESCAFÉ Dolce Gusto no 

ano passado, o Mini Panettone Doce de Leite Nestlé che-

ga, este ano, às padarias de todo o País, em companhia 

do Mini Panettone Chocolate Nestlé, também para ser co-

mido quente. Ambos, é claro, harmonizam perfeitamente 

com café. E para garantir que ninguém fique sem presen-

te neste Natal, a marca trouxe uma promoção que vai 

distribuir o maior número de prêmios de sua história: são 

2,5 milhões de presentes atrelados à compra de duas uni-

dades de panettones. É Comprou, Ganhou! 

ROTISSERIE CAMPEÃ DE VENDAS

Mas, é claro, nem só de panettone vive o Natal nas pa-

darias. Prova disso é a enorme quantidade de pedidos de 

ceias completas ou de perus, chesters, tenders e pernis, 

ESPECIAL / NATAL
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ESPECIAL / NATAL

NÃO PERCA TEMPO E 
PROVISIONE-SE JÁ!

Começar já em outubro a provisionar os pedidos – tan-
to de ingredientes, quanto de itens acabados para venda 
ao consumidor – é muito importante para sua padaria. 
Isso porque, devido à sazonalidade dos produtos caracte-
rísticos da época, muitas empresas fazem programações 
de fabricação e entrega e, muitas vezes, devido ao grande 
número de solicitações, a quantidade acaba sendo limi-
tada. A antecipação do pedido garante o abastecimento 
no tempo devido, de maneira que o cliente não fi que sem 
produto. Então, o tempo ideal de para realizar o pedido é 
com uma antecedência de 60 dias.

Além disso, os primeiros panifi cadores a se prepara-
rem para o Natal podem ser os primeiros a aproveitar me-
lhor as oportunidades de um ano que vem se aquecendo 
mês a mês. Ao se antecipar, o panifi cador pode começar a 
treinar a equipe da padaria para obter mais sucesso com 
os novos produtos, medir e testar o mercado com produ-
tos que seriam preparados e expostos para venda apenas 
próximos ao Natal e, com base nessas informações, ava-
liar se é necessário fazer pedidos para uma eventual re-
posição. Deus ajuda quem cedo madruga: mas isso nem 
precisava dizer para você, não é mesmo, panifi cador?!

entre outros pratos, que as casas costumam receber nes-

sa época. E não é por menos que um dos maiores players 

no fornecimento de itens para esse segmento, a Aurora 

Alimentos, anda muito atenta e animada com as pers-

pectivas para as festas de fi nal de ano. A empresa man-

teve o portfólio para este período de festas, sendo que a 

aposta para este Natal e Réveillon continua sendo a linha 

Preparo Fácil, com Blesser, Lombo e Pernil Temperados, 

são itens que atendem ao consumidor que procura por 

praticidade no momento do preparo da ceia, pois não pre-

cisam descongelar, vêm num saquinho próprio para assar 

e não sujam o forno.

“Estamos trabalhando com expectativas bastante po-

sitivas para a nossa linha Boas Festas. Dois mil e dezes-

sete foi um período de recessão para o consumidor, mas 

para o fi nal do ano há uma perspectiva de melhora na 

economia, inclusive com a chegada do 13º salário. Isso, 

sem falar que no fi nal de ano, também, as pessoas se pre-

param para as festas e para receber a família e os amigos. 

Assim, em que pese o momento delicado da economia, 

há, sim, uma intenção maior de consumo nesse período, 

principalmente dos itens comemorativos”, afi rma Mário 

Lanznaster, presidente da Aurora, bastante confi ante.
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No mês em que se comemora o Dia Mundial do Pão, o SAMPAPÃO 
faz uma refl exão sobre o futuro da panifi cação no Brasil.

E
ste ano, o Dia Mundial do Pão terá sua 

comemoração ofi cial antecipada em 

um dia em São Paulo. Normalmente 

festejado no dia 16 de outubro, a cele-

bração acontece no dia 15, com a promoção da 

corrida e da caminhada “Trigo é Saúde”, percor-

rendo as principais avenidas, ruas e pontos turís-

ticos do Centro Histórico da capital paulista. E o 

SAMPAPÃO – junto com a Associação Brasileira 

da Indústria do Trigo (Abitrigo), com o Sindicato 

da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo (Sin-

dustrigo) e com a Associação Brasileira das Indús-

trias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 

Bolos Industrializados (Abimapi) – é um dos rea-

lizadores do evento esportivo. A corrida acontece 

DESTAQUE / DIA MUNDIAL DO PÃO

no Vale do Anhangabaú durante toda a manhã, 

concomitantemente à também tradicional distri-

buição do clássico pãozinho francês para os cor-

redores, seus convidados e o público em geral. 

“O pãozinho pode ser uma opção saudável 

para dar energia rápida antes de um exercício 

físico, combinado à uma dieta equilibrada. Os 

carboidratos também colaboram para a recupe-

ração muscular, então passar em uma padaria 

após uma corrida matinal, por exemplo, pode 

fazer parte de uma rotina saudável e agradável”, 

diz Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO. 

Ainda segundo ele, embora São Paulo seja uma 

das capitais mais ricas do País, ela ainda apre-

senta casos de miséria extrema, que precisam 

PÃO: 
DESAFIOS E TENDÊNCIAS
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DESTAQUE / DIA MUNDIAL DO PÃO

ser erradicados também por meio da elevação do 

grau de consciência das pessoas sobre esse grave 

problema. “É necessário alertar a população so-

bre a situação da fome no mundo todo e princi-

palmente perto de nós. A distribuição de pães na 

data é uma maneira de plantar uma semente de 

conscientização, da qual todos poderão colher os 

frutos no futuro”, destaca o presidente.

Por conta disso, não é por acaso que Dia Mun-

dial do Pão é comemorado juntamente com o Dia 

Mundial da Alimentação. A data foi ofi cialmente 

instituída em 2000, pela União Internacional de 

Panifi cação e Confeitaria (UIBC), cumprindo seu 

papel de apoio à Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO), como for-

ma de conscientizar o maior número de pessoas 

sobre a fome e a miséria que persistem em vários 

lugares do mundo.

COMPROMISSO COM O CLIENTE

Em outubro, em plena comemoração do “Mês Mun-

dial do Pão”, outro lado da moeda, bem menos fes-

tivo – mas que impacta duramente a panifi cação 

– é bastante preocupante. Estagnado por três anos, 

devido à crise econômica brasileira, hoje em dia, o 

setor é responsável por 2% do PIB nacional. Face ao 

desafi o de gerar crescimento, os empresários da pa-

nifi cação acompanham as tendências do mercado e 

planejam para os próximos anos algumas mudan-

ças nas panifi cadoras, notadamente na direção da 

ampliação da oferta sempre renovada de produtos 

e serviços, como já vem sendo feito, há vários anos, 

com o foodservice. “Da mesma forma, estamos em-

penhados em incrementar o consumo brasileiro per 

capita de pães. No estado de São Paulo e na capital 

paulista, ele chega a 45 kg/ano e, nos estados do 

Sul, a 42 kg/ano. Já no resto do Brasil, essa média 

gira em torno de 33,5 kg/ano, média inferior àquela 

de países de condições socioeconômicas similares, 

como a Argentina (73 quilos/habitante/ano) ou o 

Chile (93 quilos/habitante/ano). Há, portanto, um 

enorme espaço para o crescimento do consumo per 

capita de pão no Brasil”, sintetiza Antero Pereira.

Ainda segundo ele, na próxima década, o mer-

cado de panifi cação deve ter quatro tipos de pa-

nifi cadoras. O primeiro deles será marcado pela 

consolidação das padarias gourmet, caracteriza-

das por mais de 300 m² de loja com amplos servi-

ços e produtos, servindo comida a quilo, oferecen-

do carta de vinhos aos clientes, cafeteria e lan-

chonete. O segundo serão as panifi cadoras com 

espaço entre 100 m² e 300 m² que fornecerão pães 

provenientes de uma central de congelamento, 

com poucos funcionários na produção, responsá-

veis também pelo preparo de sanduíches, lanches 

e alguma variedade de pratos servidos a qualquer 

momento do dia. Já a terceira tendência será a de 

padarias menores que 100m² – entre 50m2 e 60 

m² –, que comercializarão um número grande de 

pães, todos congelados e pré-assados e fi naliza-

dos nas padarias e, ainda, servirão lanches e ca-

fés. E o quarto tipo será a boulangerie (ou butique 

de pão), que terá espaço reduzido com vendas de 

pães especiais com fermentação natural voltada 

a um público diferenciado. “Esses tipos de pães 

já estão sendo vendidos na maioria das panifi ca-

doras paulistanas principalmente pela exigência 

do consumidor. E, com isso, todas elas aumenta-

ram o número de produtos e atende melhor seus 

clientes”, afi rma o presidente do SAMPAPÃO.

Embora essas tendências sejam irrecorríveis, 

a panifi cação paulista e brasileira não se dividirão 

e estão fi rmemente compromissadas em promo-

ver todas as mudanças e adequações necessárias 

para mais bem atender aos consumidores, sem-

pre mais demandantes de qualidade, tanto no 

estabelecimento quanto na oferta de produtos e 

serviços. “O cliente pede mudanças e temos que 

encará-las com todas as difi culdades que a situ-

ação econômica atual nos impõe. O custo do pão 

francês, presente na maioria das mesas dos brasi-

leiros, por exemplo, sofre ajustes mínimos, ainda 

que nos deparemos com um custo absurdo das 

contas de energia elétrica, de água, de impostos 

e do aumento do dólar. Então, para viabilizar as 

vendas e crescer, o mercado procura saídas para 

melhorar o atendimento sem que o cliente nem o 

empresário sofram tanto”, fi naliza Antero Pereira.
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Em parceria com o SAMPAPÃO, Prefeitura de São Paulo lança programa de 
combate ao contrabando e à pirataria.

A

MOVIMENTO LEGALIDADE / COMBATE À PIRATARIA

Prefeitura e o Movimento em Defesa do Merca-

do Legal Brasileiro, coordenado pelo Instituto 

Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e o Fó-

rum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade 

(FNCP), lançaram, no dia 15 de setembro, o Movimento Le-

galidade. O programa pretende intensificar o combate ao 

contrabando, à falsificação e à pirataria na capital paulista, 

e acontece também em parceria com mais de 70 entidades 

empresariais – entre elas, o SAMPAPÃO – e organizações da 

sociedade civil afetadas por tais práticas ilegais. A capital 

paulista é a primeira a adotar esse projeto.

“Na cidade de São Paulo a lei será cumprida integral-

mente. É uma ação a favor da oportunidade de trabalho, 

mas o trabalho legal, que não coloca pessoas simples 

e humildes sendo subjugadas por facções criminosas. 

Cabe à defesa da aplicação da lei e, ao lado disso, a de-

fesa da geração da oportunidade de emprego, por meio 

dos setores empresarial e produtivo, reconhecendo a im-

portância social da geração de empregos e de oportuni-

dades. É exatamente nesse sentido que os movimentos 

se unem, não para combater o direito ao trabalho, mas 

para combater o crime que penaliza o cidadão”, afirmou 

o prefeito João Doria.

BASTA DE 
ILEGALIDADE!

PILOTO ILUSTRE. O prefeito João Doria 
fez questão de pilotar pessoalmente 

o rolo compressor que destruiu os 
produtos ilegais. 

NÃO À PIRATARIA. Doria e 
representantes de várias 

entidades, no lançamento do 
Movimento Legalidade. 

Fotos Marcus Frediani
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CONTRA O PÃO CLANDESTINO

Presente na ocasião, na condição de presidente em exer-

cício do SAMPAPÃO, o vice-presidente do Sindipan/Aipan-

-SP Rui Manuel Rodrigues Gonçalves entregou ao prefeito 

João Doria um ofício evidenciando o grave problema do 

comércio irregular de pães na cidade de São Paulo, que, 

há anos, vem sendo tolerado pela administração pública, 

colocando em risco a saúde da população e gerando pre-

juízos para as empresas que operam dentro da legalida-

de, bem como para a arrecadação de impostos ao municí-

pio. “No documento, fizemos ainda questão de empenhar, 

mais uma vez, o apoio do SAMPAPÃO à Prefeitura, no sen-

tido de contribuir com propostas visando ao aprimora-

mento do comércio de rua. E o prefeito nos prometeu em-

penho no tratamento da questão, e que faria um trabalho 

bem feito em relação ao pão clandestino”, destacou Rui.

A seu turno, o prefeito João Doria reputou como fun-

damental essa parceria, afirmando que a troca de infor-

mações entre a Prefeitura e as entidades de panificação 

de São Paulo já existe, mas precisa, realmente, ser inten-

sificada: “O SAMPAPÃO sempre nos fornece informações 

sobre situações irregulares. Aliás, é surpreendente que 

até o setor de panificação – no qual São Paulo tem uma 

capilaridade extraordinária, com milhares de padarias 

distribuídas por todas as regiões da cidade –, ainda con-

PREJUÍZOS 
PARA TODOS

De acordo com levantamento realizado pelo Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), em 
2016, apenas em São Paulo, o contrabando, a falsificação 
e a pirataria geraram mais de R$ 9 bilhões em perdas em 
16 setores produtivos, tais como tabaco, vestuário, com-
bustíveis e cosméticos. Com esse prejuízo, a cidade per-
deu em torno de R$ 4,5 bilhões em evasão fiscal, dinheiro 
que poderia ser aplicado em obras e serviços da Prefeitura 
Municipal.

Os prejuízos também afetam setores como o da panifi-
cação. Por ano, este perde R$ 56,7 milhões em faturamen-
to, segundo dados do SAMPAPÃO. O setor de padarias 
poderia gerar até 40 mil novos postos de trabalho se não 
houvesse comércio ilegal. O principal produto contraban-
deado é o cigarro, sendo que, atualmente, 35% de todo 
mercado é dominado por marcas piratas, principalmente 
de origem paraguaia. Em 2016, 5 bilhões de unidades de 
cigarros clandestinas foram comercializadas. 

“O comércio ilegal afeta os panificadores, afeta as em-
presas que operam na legalidade, prejudica o poder públi-
co e, no final das contas, prejudica o trabalhador e o cida-
dão comum. Assim, se não nos unirmos como sociedade 
nessa importante luta, vamos continuar sofrendo essas 
perdas”, registrou Liel Miranda, presidente da Souza Cruz, 
líder na comercialização, maior pagadora de IPI e a maior 
exportadora de produtos de tabaco do Brasil.

viva com esse tipo de problema. Mas, juntos, já estamos 

conseguindo expressivas vitórias contra o pão clandesti-

no. E esse trabalho só está sendo mais eficiente graças ao 

apoio do SAMPAPÃO e dos empresários que defendem a 

formalidade, o pagamento de impostos e as ações de ci-

dadania. Por isso, só temos que agradecer às entidades da 

panificação de São Paulo”, enfatizou Doria.

Ao final do lançamento do Movimento Legalidade, foi 

feita, no espaço sob o Viaduto do Chá, anexo à Prefeitura, 

a destruição de produtos ilegais – incluindo CDs, DVDs, 

cigarros, brinquedos, entre outros –, que trazem graves 

riscos para a saúde e segurança da sociedade, além de 

prejuízos para a economia da capital paulista. Como pro-

va emblemática disso, o prefeito João Doria fez questão de 

pilotar pessoalmente um rolo compressor que passou por 

cima de todos eles.

TRABALHANDO JUNTOS. 
Liel Miranda (esq.) e 

Fernando Bomfiglio, da 
Souza Cruz, com Rui 

Gonçalves, do SAMPAPÃO.

ADESÃO TOTAL. O auditório 
da Prefeitura ficou lotado 
durante o lançamento do 
programa.
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om apoio institucional do SAMPAPÃO, foi reali-

zado, entre os dias 21 e 24 de setembro, na be-

líssima e ecoturística cidade de Guararema, no 

interior de São Paulo, com grande sucesso, o 1º 

Encontro Mundial de Chefs. Profissionais renomados de 

todas as regiões do Brasil se reuniram com chefs do mun-

do todo – entre eles, Laurent Saudeau, Emannuel Bas-

soleil, Morena Leite, Murakami, Rogério Shimura, André 

Otero, Bruno Stippe, Salvatore Loi, Bernard Twardy, Celso 

Freire, André Parente, Martin Göttlich e Cidinha Santia-

go – para demonstrar a importância da gastronomia sus-

tentável no futuro, compartilhando conhecimentos com 

quatro mil estudantes que lotaram salas de aula e cozi-

nhas especialmente montadas para o evento e plenárias 

C no Guararema Parque Hotel.

“Foram quatro dias inesquecíveis. Um sonho realiza-

do. Aconteceu o que eu esperava, ou seja, uma grande re-

flexão positiva sobre sustentabilidade, com palestras óti-

mas, plenárias melhores do que imaginávamos e, tanto os 

workshops e as apresentações dos chefs foram espetacu-

lares”, comemora o chef Luiz Farias, idealizador do evento, 

que entre muitas distinções nacionais e internacionais, 

foi também eleito pela União Internacional de Panifica-

ção e Confeitaria (UIBC) como o “Melhor Chef Pâtissier do 

Mundo” em 2016.

A iniciativa contou com um time enorme de patroci-

nadores, formado pela Bunge Alimentos, Prática Equipa-

mentos, Alegra Foods, Ryco Pão de Queijo, Nestlé, Guara-

Encontro Mundial de Chefs reuniu mais de 100 chefs em Guararema/SP, 
que compartilharam conhecimentos com mais de quatro mil estudantes de 
gastronomia, em prol do desenvolvimento sustentável.

CONHECIMENTO  
QUE FAZ A 

DIFERENÇA

EVENTO / 1º ENCONTRO MUNDIAL DE CHEFS 
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rema Parque Hotel, IGA, Catupiry, Fornos Ramalhos, Gra-

al, Blend Coberturas, Três Corações, CIMAPI, Pinheirense 

e apoio de Ferneto, President, Prefeitura de Guararema, 

Pergraf, Maxfrig, Local Service, ANDS e Kitchen Aid.

SUCESSO ABSOLUTO

A programação do 1º Encontro Mundial de Chefs foi inten-

sa. As palestras e workshops foram realizados em seis sa-

las e oito cozinhas especialmente montadas para o evento 

e todas, estiveram, absolutamente lotadas. Cada uma re-

cebeu um nome para reflexão dos presentes – Sustenta-

bilidade, Cidadania, Responsabilidade, Reflexão, Conheci-

mento, Alimento, Compartilhar, Consciência – e, em todas, 

assim como nos estandes dos expositores, madeira reciclá-

vel e plantas marcavam a sua presença e demonstravam a 

necessidade do cuidado do homem com a natureza.

“A importância de a panificação apoiar um evento 

como esse – ainda mais criado por um amigo querido e de 

longa data, precursor da confeitaria fina no Brasil – é muito 

grande. Ele sempre nos deu apoio e compartilhou conhe-

cimentos importantes. E se hoje nossas padarias se torna-

ram uma referência mundial em inovação e qualidade de 

produtos, grande parte dessa conquista se deve ao traba-

lho dedicado desse profissional, que temos muito orgulho 

de ser brasileiro”, destacou o presidente do SAMPAPÃO An-

tero José Pereira, na inauguração do evento.

“Tenho um respeito profundo pelo trabalho do Sr. An-

tero e de todos os diretores do SAMPAPÃO. E se as pada-

rias brasileiras estão hoje entre as melhores do planeta, 

gerando empregos e constituindo um modelo ímpar de 

eficiência e produtividade, isso é fruto do esforço con-

tínuo desse time de profissionais, bem como de todos 

os panificadores do País, que, com muita seriedade, ho-

nestidade e dignidade souberam conduzir – e continu-

am conduzindo – um trabalho exemplar e amplamente 

sustentável em prol do desenvolvimento da panificação 

e da confeitaria, tendo como principal objetivo a satisfa-

ção de seus clientes”, enfatizou Luiz Farias, devolvendo 

o elogio e agradecendo as entidades pelo suporte dado a 

mais essa iniciativa.

EVENTO / 1º ENCONTRO MUNDIAL DE CHEFS 
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Lucree, empresa de soluções financeiras inte-

ligentes é a mais nova parceira do SAMPAPÃO. 

Por meio de um convênio celebrado com ela, 

os associados das entidades passam a contar 

com uma série de benefícios e vantagens na contratação 

de ferramentas para aumentar a rentabilidade e simplifi-

car a gestão de suas padarias. O acordo foi anunciado em 

primeiríssima mão durante a FIPAN 2017.

“A Lucree surgiu do desafio diário de administrar um 

negócio. Sabemos que não é simples controlar todas as in-

formações relacionadas às vendas, taxas bancárias, adian-

tamentos e pagamento de funcionários, entre outras ne-

cessidades, mantendo a segurança e a lucratividade do seu 

dinheiro. Por isso, decidimos nos aliar aos panificadores 

PARCEIROS DO SAMPAPÃO / LUCREE  

A
associados ao SAMPAPÃO, criando e oferecendo soluções 

de gestão que partem de uma relação mais transparente e 

justa, para que todos saiam ganhando, sempre. Trabalha-

mos para o panificador faturar mais, para ele melhorar sua 

eficiência e diminuir seus custos operacionais. Em síntese, 

melhorar seu planejamento e seu desempenho, porque o 

sucesso dele é o nosso sucesso”, registra Eduardo França, 

sócio diretor e fundador da empresa.

MAQUININHA COM CONCILIADOR

Sem vínculo com nenhum banco, aceitando cartões das 

principais bandeiras e operando com transparência, sem 

burocracia e sem taxas camufladas, tudo na parceria com 

os associados do SAMPAPÃO foi pensado para oferecer a 

Conheça os benefícios e vantagens de contratar os serviços da Lucree, 
a mais nova parceira do SAMPAPÃO.

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 
AO SEU DISPOR

LANÇAMENTO NA FEIRA. 
A Lucree e o SAMPAPÃO 
fizeram o lançamento 
oficial da parceria na 
FIPAN 2017.

Fotos Dino Almeida
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EDUARDO FRANÇA. 
Entre outras coisas, parceria 

promoverá melhoria da 
eficiência e redução dos custos 
operacionais dos panificadores.

eles as melhores soluções financeiras que eles precisam.

Assim, entre as ferramentas disponibilizadas pela Lu-

cree aos associados do SAMPAPÃO está a Maquininha Lu-

cree, que oferece a eles as taxas mais atrativas e justas do 

mercado para o segmento de padarias: apenas 1,25% para 

as operações com cartões de débito, e 1,80% para aquelas 

com cartões de crédito. Além disso, ela permite realizar an-

tecipações com as melhores condições, para o panificador 

pagar menos e lucrar mais. Ela não tem aluguel e os custos 

cobrados mensalmente são apenas de manutenção. 

Já o Conciliador Lucree permite o controle total dos 

recebíveis da padaria, de maneira simples e transparente. 

Ele registra todas as movimentações realizadas pelas ma-

quininhas do estabelecimento, permitindo a conferência 

de todas as transações, organizadas por bandeiras de car-

tões, dia e hora da transação, transações no débito, cré-

dito ou vouchers, agenda de recebíveis e taxas aplicadas 

versus taxas negociadas.

CONTA E COFRE INTELIGENTES

Por meio da parceria recém-estabelecida com o 

SAMPAPÃO, a empresa ainda oferece aos associados a 

Conta Virtual com Cartão Lucree para pessoa física, ideal 

para quem não aguenta toda a burocracia e os custos de 

ter uma conta em banco. Com ele, o panificador e seus 

funcionários podem realizar pagamentos, transferências 

e consultar extratos via aplicativo de celular ou compu-

tador, além de fazer compras com o cartão como se fosse 

de crédito, inclusive pela internet. “E tem mais: utilizando 

a Conta Virtual com Cartão Lucree, o dono da padaria po-

derá pagar os salários, bônus e benefícios de sua equipe 

de maneira simples, segura e eficiente”, destaca França.

 De olho na segurança e agilidade do negócio, a Lucree 

também disponibiliza aos panificadores a ferramenta Di-

nheiro Seguro, que permite que o dinheiro de suas vendas 

seja depositado em um cofre inteligente. O total deposi-

tado é transferido na hora para a conta do empresário, e 

a Lucree realiza o recolhimento das cédulas, que ficam 

sob sua responsabilidade, evitando que o dono da padaria 

precise circular com elas.

 E você pensa que acabou? Não! A Lucree ainda criou 

o Programa de Fidelidade, uma solução de relacionamen-

to desenvolvida para aumentar a fidelização dos clientes 

da padaria. “Com ele, o panificador poderá trabalhar com 

diferentes modalidades de relacionamento, como promo-

ções específicas, cupons por tempo determinado, combos 

de produtos, sistema de pontos com troca por benefícios e 

ações segmentadas a consumidores. Ou seja, um progra-

ma de fidelidade e recompensas sob medida para o negó-

cio”, finaliza o sócio diretor da Lucree..

Para saber mais sobre essa parceria, fale com o 

SAMPAPÃO, ou entre em contato diretamente com a Lucree 

pelo 0800 025 8965 ou pelo e-mail vendas@lucree.com.br. 

Mais informações também no site www.lucree.com.br.

PARCEIROS DO SAMPAPÃO / LUCREE  
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Escola IDPC continua a “exportar” talentos e 

conhecimentos para o mundo. Prova mais re-

cente disso é a aluna Juliana Juliana Lweisi 

Jb La, que após concluir o Curso Técnico em 

Panifi cação e Confeitaria, se mudou para o Líbano com 

o marido e os três fi lhos, para tocar um negócio familiar 

naquele país da Ásia Ocidental.

“Participar desse treinamento na Escola IDPC foi im-

portante e muito útil para mim. Sou brasileira e já adora-

va a nossa confeitaria, mas, com o curso, passei a gostar 

bem mais de pães e comecei a pensar em ter um negócio 

próprio no ramo. Aí, junto com meu marido – que é liba-

nês e com quem sou casada já há 11 anos –, fi quei bas-

tante animada com a proposta de montar uma pequena 

confeitaria e casa de pães aqui na cidade de Jeness Nayé, 

no sul do Líbano, na qual trabalhamos (muito!) com meu 

sogro, levando um pouco das receitas brasileiras para os 

moradores locais”, conta Juliana, em entrevista realizada 

ESCOLA IDPC / TALENTOS 

ATRAVESSANDO FRONTEIRAS

A
pela internet pela Revista IPC.

Segundo ela, a panifi cação e a confeitaria no Líbano 

são bem tradicionais. E até por conta disso, as novidades 

que ela trouxe na “mala” para o país estão sendo muito 

bem aceitas pelos clientes. “Olha, ‘ganhar’ o paladar dos 

libaneses não foi muito difícil, porque eles gostam muito 

de experimentar coisas novas, ainda mais do Brasil, um 

país que eles adoram”, revela.

Juliana explica que a especialidade da casa localizada 

em de Jeness Nayé e preparada com maestria pelo sogro, 

é o “manakhish”, um tipo de sanduíche que se parece com 

uma pizza, muito apreciado por lá, principalmente, no 

café da manhã. “Aí, eu e meu marido complementamos 

a produção, fazendo pão francês, baguetes, croissants e al-

guns doces típicos do nosso Brasil, como o amado briga-

deiro e o pudim de leite, entre outros, que já ganharam a 

preferência dos nossos consumidores”, relata, com orgu-

lho, a confeiteira e panifi cadora.

Conheça a história de Juliana, aluna da Escola IDPC, que, 
junto com a família, se mudou para o Líbano para montar 

um negócio próprio e está fazendo o maior sucesso por lá.

DELÍCIAS. O famoso “manakhish” 
(esq.) e alguns bolos com pistache 
produzidos na confeitaria e casa de 
pães de Juliana (no círculo).
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CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Obs.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser 
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder 
a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a 

ordem de ligação dos interessados.

Maiores informações e inscrições: Secretaria – I.D.P.C.
Endereço: Rua Santo Amaro,313 – Bela Vista – Centro

Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: secretaria@fundipan.org.br / Site: www.sindipan.org.br

Escola IDPC @escola idpc 95898-4448

Tábuas de Frios com Foco em Fatiamento (3h) 01/nov Quarta Feira 08:30h às 12:30h
Bem Casados, Bem Nascidos e Batizado (4h) 01/nov Quarta Feira 14:30h às 18:30h
Qualidade do Pão Francês (12h) 01/11 à 07/11 Qua. à Ter. 14:30h às 18:30h
Especial de Biscoito de Gengibre Natalino (8h) 06/11 à 07/11 Seg. e Ter. 08:30h às 12:30h
Cheesecake Natalino (8h) 06/11 à 07/11 Seg. e Ter. 14:30h às 18:30h
Pães Rusticos com Fermentação Natural (20h) 06/11 à 10/11 Seg. à Sex. 08:30h às 12:20h
Especial de Panetones (12h) 06/11 à 09/11 Seg. à Qui. 19:00h às 22:00h
Higiene e Nanipulação de Alimentos (8h) 06/11 e 07/11 Seg. e Ter. 08:30h às 12:30h
Responsável Técnico (20H) 06/11 à 10/11 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Noções da ISO 22000:2006 (20h) 06/11 à 10/11 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Pão de Mel Personalizado (4h) 06/nov Segunda Feira 14:30h às 18:30h
Wrap Francesa (4h) 07/nov Terça Feira 14:30h às 18:30h
Pães Italianos (12h) 08/11 à 10/11 Qua. à Sex. 08:30h às 12:30h
Doces Portugueses (20h) 08/11 à 14/11 Qua. à Ter. 08:30h às 12:30h
Tortas Geladas de Vitrine (12h) 08/11 à 10/11 Qua. à Sex. 14:30h às 18:30h
Pães Tradicionais (8h) 08/11 e 09/11 Qua.e Qui 14:30h às 18:30h
CAKE GLASS Natalino (9h) 10/11 e 14/11 Sex. à Ter. 19:00h às 22:00h
Pães Internacionais (12h) 10/11 à 14/11 Sex. à Ter. 14:30h às 18:30h
Laudo de Farinha (16h) 13/11 à 16/11 Seg. à Qui. 14:30h às 18:30h
Pizzaiolo (21h) 13/11 à 23/11 Seg. à Qui. 19:00h às 22:00h
Boutique de CUPCAKE (8h) 13/11 e 14/11 Seg. e Ter. 14:30h às 18:30h
Técnica de Pasta Americana para Bolos (20h) 16/11 à 23/11 Qui.à Qui. 14:30h às 18:30h
Pães Funcionais com Fibras (8h) 16/11 à 17/11 Qui. e Sex. 14:30h às 18:30h
Petit Four Avançado Natalino (8h) 16/11 e 17/11 Qui. e Sex. 14:30h às 18:30h
Pães Italianos (12h) 21/11 à 23/11 Ter. à Qui. 14:30h às 18:30h
Ferramenta da Qualidade (20h) 20/11 à 24/11 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Festival de Salgados (20h) 21/11 à 27/11 Ter. à Seg. 14:30h às 18:30h
Torta Gelada de Vitrine Natalina (12h) 24/11 à 29/11 Sex. à Qua. 19:00h as 22:00h
Doces Portugueses (20h) 27/11 à 01/12 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Comida Tailandesa (21h) 27/11 à 05/12 Seg. à Ter. 19:00h as 22:00h
Wraf Francesas (3h) 30/nov Quinta Feira 19:00h as 22:00h
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Boutique de CUPCAKE (8h) 01/12 à 04/12 Sex. e Seg. 14:30h ás 18:30h
Chocolataria para o Natal (21h) 01/12 à 11/12 Sex. à Seg. 19:00h as 22:00h
Petit Gateau (4h) 04/dez Segunda Feira 14:30h ás 18:30h
Tábuas de Frios com Foco em Fatiamento (4h) 04/dez Segunda Feira 14:30h ás 18:30h
Pão de Forma (12h) 04/12 à 06/12 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Wrap Francesa (4h) 05/dez Terça Feira 14:30h ás 18:30h
Técnicas com Pasta Americana com Decoração Natalina (20h) 06/12 à 12/12 Qua. à Ter. 14:30h ás 18:30h
CAKE GLASS (8h) 06/12 e 07/12 Qua. e Qui. 14:30h ás 18:30h
Doces para Ceia de Natal (12h) 12/12 à 15/12 Ter. à Sex. 19:00h ás 22:00hD
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Para fi nalizar, ela deixa um recado para as pessoas que estão 

interessadas em fazer o Curso Técnico em Panifi cação e Confei-

taria na Escola IDPC: “Gente, vale muito a pena, não só pela parte 

técnica, na qual aprendemos a produzir delícias a partir de for-

mulações balanceadas e inteligentes, como também no que diz 

respeito à gestão de negócios, principalmente para quem tem von-

tade abrir seu próprio estabelecimento. Eu recomendo!”, registra 

Juliana, feliz da vida.

ESCOLA IDPC / TALENTOS A
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BOLOS COM BRIGADEIRO. 
O brasileiríssimo doce, fazendo sucesso no Líbano.
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar todos os ingredientes na batedeira, exceto a 

água e o chocolate em pó.
3. Misturar por 1 minuto em velocidade média.

(*)% 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 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 250kcal = 1.088kJ 13%
Carboidratos 28,4g 9%
Proteínas 3,7g 5%
Gorduras Totais 14,7g 27%
Gorduras Saturadas 3,2g 15%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar Menor ou Igual 
a 0,5g 0%

Sódio 120mg 5%

O tempo voa! E chegou a hora, de novo, de você planejar a oferta de novas 
receitas de Natal para seus clientes. Como sempre, a Escola IDPC preparou 
algumas sugestões deliciosas para “iluminar” sua inspiração e ajudar sua 
padaria entrar no clima das festas de final de ano. Confira e boas vendas!

NATAL ILUMINADO  
E COM MUITO SABOR

RENDIMENTO: 1 BOLO COM 
APROXIMADAMENTE 2,3KG 

BOLO AREIA COM 
FIOS DE OVOS

Farinha de Trigo 100 600
Açúcar Re�nado 100 600
Ovos 100 600
Margarina sem Sal 100 600
Emulsi�cante 6 36
Chocolate em Pó 5 30
Água 4 24
Fermento Químico 3 18
Sal 0,4 2,4

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

4. Passar para velocidade alta e bater por 
aproximadamente 6 minutos.

5. Separar de 30% a 40% de massa e 
acrescentar o chocolate em pó dissolvido 
na água.

6. Colocar nas formas untadas, primeiro a 
massa branca e, por cima, a massa de 
chocolate.

7. Levar ao forno 180º C por 
aproximadamente 40 minutos

OBS: Fazer bolo frapê com metade da massa.

GOURMET / NATAL

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes em um bowl e misturá-los 

manualmente. Reservar.
3. Deixar descansar por aproximadamente 20 minutos.

Reforço e Recheio
1. Acrescentar aos poucos os ingredientes do reforço na 

esponja.
2. Sovar bem a massa.
3. Abrir a massa sobre a mesa e deixar descansar por 

aproximadamente 20 minutos. 
4. Folhear a massa e em seguida abrir a massa com 

espessura de 2cm.
5. Cortar em tiras com 6cm de largura e 50cm de 

comprimento. 
6. Para o recheio, misturar todos os ingredientes.
7. Distribuir o recheio sobre cada tira, pressionar bem e, em 

seguida, enrolar em forma de um rocambole. 

(*)% 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 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 280kcal = 1.176kJ 14%
Carboidratos 33,4g 11%
Proteínas 9,9g 13%
Gorduras Totais 12g 22%
Gorduras Saturadas 5,1g 23%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido
Fibra alimentar 1,7g 7%
Sódio 680mg 28%

RENDIMENTO: 4 UNIDADES COM 500G CADA

PANETONE SALGADO 
FOLHADO

Farinha de Trigo 100 880
Fermento Biológico Fresco 3,4 30
Leite 57 500

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

ESPONJA

Ovos 100 240
Margarina Folhada 83 200
Leite 83 200
Farinha de Trigo 55 110
Açúcar Re�nado 42 100
Sal 8,3 20
Melhorador 4 10
Curry 3 8
Alecrim - q.b.

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

REFORÇO

Calabresa Defumada 100 400
Mussarela Ralada 50 200
Tomate Seco Picado 37 200
Cebola Picada 25 100
Salsa 12,5 100

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

RECHEIO

8. Colocar na forma de panetone e deixar em estufa por 
aproximadamente 30 minutos.

9. Pincelar gema e assar em forno pré-aquecido turbo 
por aproximadamente 40 minutos.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

GOURMET / NATAL

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Hidratar a gelatina sem sabor em água. Reservar.
2. Triturar o biscoito Maisena e misturar com a manteiga 

até formar uma massa. 
3. Forrar com a massa um aro de 23cm, untado com 

óleo. Reservar. 
4. Para o creme, misturar o leite condensado, o cream 

cheese e o iogurte. Acrescentar o suco com as raspas 
do limão e, por último, a gelatina hidratada. 

5. Para a cobertura, preparar a gelatina de morango e 
aplicar por cima da torta fria. 

6. Decorar com frutas vermelhas de sua preferência.

(*)% 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 120g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 303kcal = 1.273kJ 15%
Carboidratos 35,8 g 12%
Proteínas 6,1g 8%
Gorduras Totais 16,2g 29%
Gorduras Saturadas 8,6g 39%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 205mg 9%

RENDIMENTO: 1 UNIDADE COM 
1.900KG

CHEESECAKE DE 
LIMÃO SICILIANO
COM FRUTAS 
VERMELHAS

Biscoito Maisena de 
Chocolate 100 200

Manteiga sem Sal 30 60

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

MASSA

Suco e Raspas de Limão 
Siciliano 100 480

Leite Condensado 82 395
Cream Cheese 62 300
Iogurte Natural  41 200
Gelatina sem Sabor 2,5 12

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

CREME

Água Fria 100 200
Água Morna 50 100 
Gelatina Sabor Morango 10 20

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

COBERTURA

Frutas Vermelhas  - q.b.
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

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

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – Equipe Técnica da Escola IDPC: 

Fotos: Cláudio Lira.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Bater a farinha por 1 minuto na velocidade 1. 
3. Adicionar o fermento e a água aos poucos e bater na 

velocidade 1.
4. Bolear e deixar descansar, coberta com plástico por 1 hora.

Reforço e Decoração
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a esponja na masseira, juntar todos os ingredientes 

secos.
3. Aos poucos, juntar os ovos, a margarina, a batata, a glucose 

e a lecitina de soja. 
4. Bater de 5 a 7 minutos na velocidade 1 até o ponto de véu.

(*)% 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 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 154kcal = 647kJ 8%
Carboidratos 23,1g 8%
Proteínas 3,6g 5%
Gorduras Totais 5,5g 10%
Gorduras Saturadas 1,3g 6%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 1,1g 4%
Sódio 98,4mg 4%

RENDIMENTO: 65 UNIDADES COM 
36G CADA

PÃO DE BATATA 
DOCE COM 
AÇAFRÃO

Farinha de Trigo 100 400
Fermento Fresco 7,5 30
Água 75 300

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

ESPONJA

Castanha-do-pará 100 140
Açúcar Impalpável 21 30

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

DECORAÇÃO

Farinha de Trigo 100 600
Batata Doce Cozida 83 500
Ovos 25 150
Castanha-do-pará Picada 23 140
Margarina sem Sal 17 100
Açúcar 17 100
Leite em Pó 7 40
Lecitina de Soja 5 30
Glucose 5 30
Açafrão 3 20
Sal 2 10
Água 22 130

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

REFORÇO

5. Deixar descansar, coberta com plástico, por 
aproximadamente 30 minutos. 

6. Dividir a massa em pedaços com 36g, bolear e juntar 3 
pedaços de massa para formar o pão. 

7. Deixar em estufa a 33ºC por aproximadamente 30 minutos.
8. Pincelar os ovos e decorar com uma fatia �na de batata doce 

e peneirar o açúcar impalpável.
9. Colocar em forno lastro, sem vapor a 190ºC por 25 a 30 

minutos.
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riada, desenvolvida, produzida e comercializada pela Sines 

Pães e Doces, do bairro de Campo Grande, na Zona Sul de São 

Paulo, a proposta do Cheesecake Japonês – um naked cake leve, 

cremoso, macio e, sobretudo, muito saboroso – virou sensação 

e viralizou no grupo do Whatsapp do SAMPAPÃO. 

“Todo mundo queria saber como ele era feito, porque, além de gostoso, 

ele é fácil de fazer, utiliza ingredientes bastante comuns e garante boa 

rentabilidade, uma vez que pode ser vendido por um preço bastante se-

melhante ao de outros bolos mais sofisticados”, explica Romilson Paulino 

Rodrigues, o “Nena”, confeiteiro da Sines, que inventou o bolo, inspirado 

numa receita japonesa, daí o nome. E é o Nena, ao lado de seu fiel confei-

teiro-assistente Francisco das Chagas Albuquerque, quem revela, agora, 

para vocês, a fórmula campeã – e, agora, não mais secreta – do Cheesecake 

Japonês. Confira!

C
Conheça aqui a receita secreta do Cheesecake 
Japonês, sucesso de vendas da Padaria Sines.

SIMPLES, DIFERENTE  
E MUITO 

RENTÁVEL

RECEITAS CAMPEÃS / SINES

Cream Cheese 400g 480
Manteiga sem Sal 400g 395
Leite 520ml 300
Gemas 32 unid. 200
Claras 52 unid. 12
Farinha de Trigo 240g 395
Amido de Milho 240g 300
Açúcar Cristal 520g 200

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Numa panela, misturar em fogo brando o cream 

cheese à manteiga e o leite. Reservar.
2. Bater as claras com o açúcar na batedeira em 

velocidade 3, até chegar ao ponto de neve. 
3. Numa tigela, acrescentar as gemas à mistura do 

cream cheese, manteiga e leite.
4. Adicionar o amido de milho e a farinha de trigo 

peneirada a essa mistura, e homogeneizar com um fuet. 
5. Juntar a mistura às claras em neve no tacho da 

batedeira e misturar com as mãos, sem bater.
6. Untar a forma forrada com papel manteiga, 

despejar nela a mistura �nal, acondicioná-la numa 
forma maior com água, para colocá-la no forno em 
banho-maria, e deixá-la ali por 35 a 40 minutos, à 
temperatura de 170ºC a 175ºC.

7. Desenfomar a placa, cortá-la em tiras e acondicioná-
las em embalagens individuais.

(*)% 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 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 257kcal = 1.079kJ 13%
Carboidratos 20g 7%
Proteínas 4,4g 6%
Gorduras Totais 18g 33%
Gorduras Saturadas 1,2g 5%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0g 0%
Sódio 166mg 7%

RENDIMENTO: 6 UNIDADES, COM 
APROXIMADAMENTE 300G CADA

CHEESECAKE 
JAPONÊS

ESPECIALIDADE. 
O bolo, seu criador 
Nena (à dir.) e seu 
assistente Francisco.
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esde a publicação da RDC nº 26/2015, a Anvisa 

tem trabalhado em tentar ajudar as indústrias 

e consumidores a entender corretamente so-

bre a rotulagem de alergênicos e suas parti-

cularidades. O mais recente deles foi o lançamento, no 

dia 5 de junho deste ano, da quinta edição atualizada 

do manual de “Perguntas e Respostas sobre Rotulagem 

de Alimentos Alergênicos”, composto por 60 perguntas 

variadas e atualizadas com respostas, com a finalidade 

de esclarecer dúvidas das mais simples até as mais com-

plexas sobre o tema. O material pode ser encontrado fa-

cilmente na internet, na página da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária.

Em vigor desde julho do ano passado, a legislação se 

aplica aos alimentos, ingredientes, aditivos alimentares e 

coadjuvantes de tecnologia embalados na ausência dos 

consumidores, inclusive aqueles destinados exclusiva-

mente ao processamento industrial e os destinados aos 

serviços de alimentação. Os produtos destinados exclusi-

vamente ao processamento industrial foram incluídos no 

escopo da RDC nº 26/2015 porque os fabricantes também 

necessitam de informações claras e precisas sobre a na-

tureza alergênica dos ingredientes, aditivos alimentares 

e coadjuvantes de tecnologia utilizados na elaboração de 

seus alimentos para que sejam capazes de adotar procedi-

mentos adequados de controle e de rotulagem. 

NUTRIÇÃO & SAÚDE / ROTULAGEM 

D
Sem a responsabilização de cada ente da cadeia pro-

dutiva pela prestação das informações referentes à na-

tureza alergênica de seus produtos não seria possível ga-

rantir o alcance do objetivo da resolução. Já a prestação 

de informações sobre a natureza alergênica de produtos 

destinados exclusivamente aos serviços de alimentação 

permite que esses estabelecimentos adotem as medidas 

necessárias para comunicar a presença de alergênicos 

em seus produtos quando for solicitado pelo consumidor 

e forneçam suporte para outras ações regulatórias que 

estão sendo estudadas pela Anvisa. 

ISENÇÕES E OBRIGATORIEDADES

Não obstante, segundo o manual de “Perguntas e Respos-

tas sobre Rotulagem de Alimentos Alergênicos”, os se-

guintes alimentos estão isentos de atender ao disposto 

na referida resolução: (a) alimentos embalados que sejam 

preparados ou fracionados em serviços de alimentação e 

comercializados no próprio estabelecimento (por exem-

plo, preparações culinárias elaboradas e comercializa-

das em padarias, refeições servidas em restaurantes); (b) 

alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do 

consumidor (por exemplo, pães embalados e pesados na 

presença do consumidor, pizzas embaladas para entrega 

a pedido); e (c) alimentos comercializados sem embala-

gens (por exemplo, frutas e hortaliças a granel).

Saiba como respeitar a legislação 
e evitar problemas relacionados à 
correta rotulagem dos alergênicos. 

Por Monise Baamonde*

ALERGÊNICOS:  
DE OLHO NO 
RÓTULO

É LEI. Rótulos devem indicar claramente presença de alergênicos 
em diversos tipos de alimentos.
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Como exposto acima, as padarias que preparem ou 

fracionem alimentos e que realizem o embalamento 

desses produtos na ausência do consumidor para venda 

no mesmo local, estes não necessitam seguir a RDC nº 

26/2015, conforme disposto no art. 2º, inciso I. Entretanto, 

se esses produtos forem comercializados em outros lo-

cais, deve ser seguido o disposto da norma.

Segundo a resolução da Anvisa, os rótulos deverão in-

formar a existência de trigo, centeio, cevada, aveia e suas 

estirpes hibridizadas, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, 

soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, casta-

nha de caju, castanhas, castanha-do-pará, macadâmia, 

nozes, pecã, pistaches e pinoli, além de látex natural.

Com isso, os produtos que contenham esses ingredien-

tes devem trazer uma das seguintes informações: “Alérgi-

cos: Contém (nomes comuns dos alimentos que causam 

alergias alimentares)”, “Alérgicos: Contém derivados de (no-

mes comuns dos alimentos que causam alergias alimenta-

res)” ou “Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos 

que causam alergias alimentares) e derivados”. Já nos casos 

em que não for possível garantir a ausência de qualquer 

alérgeno alimentar não adicionado intencionalmente, o ró-

tulo deve trazer a declaração “Alérgicos: Pode conter (nomes 

comuns dos alimentos que causam alergias alimentares)”.

MONISE BAAMONDE (CRN 39239) é nutricionista e coordenadora da Escola 
IDPC/SAMPAPÃO.

FONTES E REFERÊNCIAS: Manual de “Perguntas e Respostas sobre Rotu-
lagem de Alimentos Alergênicos”, da Anvisa – Gerência-geral de Alimentos / 
Gerência de Registro de Alimentos – 5a edição – Brasília, 5 de junho de 2017 | 
EBC Agência Brasil 
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A LINDA FLOR DA 
CIDADE ADEMAR

A
gente pode dizer, sem medo de errar, que a fa-

rinha entrou muito cedo no sangue de Ricar-

do Caires, proprietário da Pães e Doces Rosas 

de Maio, localizada à Rua Antônio Gil, 837, na 

Cidade Ademar, bairro da Zona Sul da capital paulista. 

Aliás, não só no dele, como também no de seu irmão mais 

novo José Roberto, hoje seu sócio na padaria, que não se 

lembram de ter outra profissão em sua vida. “Com cinco 

anos de idade, quando eu não estava com meu avô, entre-

gando leite, estava entregando pão de carroça com meu 

pai aqui na região da Vila Joaniza e da Vila Missionária”, 

lembra ele, com saudade.

MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / ROSAS DE MAIO

O pai, José Maria Florença Caires, chegou da Ilha da Ma-

deira com 14 anos, em 1954, e começou trabalhando como 

balconista numa padaria na Av. Nossa Senhora do Sabará. 

Aos poucos, foi adquirindo experiência até criar coragem 

para montar seu primeiro barzinho, que faliu, porque ele 

vendia muito fiado. Sem desanimar, José Maria tomou di-

nheiro emprestado de um fiador e abriu outro bar e, na 

sequência, a primeira padaria, na antiga Av. Zavuvus, hoje 

Av. Yervant Kissajikian. Depois dessa, junto com o Sr. Ma-

noel, inaugurou a primeira panificadora da Rede São Jorge, 

localizada na mesma avenida. Foi quando, já com uns dez 

anos, Ricardo ia todo sábado e domingo para lá para car-

Fotos Marcus Frediani

Padaria Rosas de Maio: aqui bons produtos e bom atendimento 
florescem em todas as épocas do ano.

RICARDO, DA ROSAS 
DE MAIO. Paixão pela 

panificação vem da 
infância: a farinha entrou 

na veia e nunca mais saiu.
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Cidade Ademar é um bairro localizado na zona sul do 
município de São Paulo. Tem este nome devido a Adhe-
mar de Barros (cujo genro era proprietário de terras na 
região), que a nomeou distrito em 1946. A região se 
originou como bairro-dormitório, com o crescimento 
populacional decorrente da explosão industrial da dé-
cada de 1960. Na década de 1970, o processo de êxo-
do rural contribuiu para o aumento da população local. 
Hoje é um bairro que está em ascensão e conta com 
loteamentos de alto padrão como o bairro de Jardim 
Prudência, Vila Nova Caledônia e Jardim Los Angeles.

O BAIRRO DA ROSAS DE MAIO

regar cestos de pães. “Quando eram 5 horas da manhã, a 

gente já estava lá. Depois que eu fui adquirindo mais expe-

riência, comecei a arrumar leite, a ser balconista e ajudar 

meu pai em tudo que se referia à padaria”, conta ele.

TOQUE FEMININO

Em 1982, após passarem por uma experiência na Padaria 

Jardim Europa, na R. Dr. Mário Ferraz – onde tomou con-

tato com uma enorme variedade de produtos novos de 

panificação e confeitaria –, Ricardo e seu pai se apaixona-

ram por uma padaria fechada havia dois anos na Cidade 

Ademar. Era a Rosas de Maio, que resolveram comprar 

em sociedade com mais dois sócios e os filhos destes. “No 

começo, a padaria era bem fraquinha. Mas, usando o co-

nhecimento adquirido na casa do Jardim Europa, onde os 

clientes já eram muito exigentes, fomos dando um upgra-

de nas coisas, até chegar ao grau de excelência que te-

mos hoje. Fizemos três reformas na Rosas, criando nela 

três salões distintos, numa área aproximada de 300 me-

tros quadrados: um para venda de produtos panificados 

e confeitaria, outro para a copa e, agora, há cerca de um 

mês, para o foodservice, com serviço de bufê e pizzaria 

com forno a lenha, que já estão fazendo muito sucesso 

entre os clientes”, destaca, com orgulho, Ricardo Caires.

No meio desse caminho, a Rosas de Maio ganhou um 

reforço poderosíssimo com a entrada da esposa de Ricar-

do para ajudar na padaria. E o bem-vindo toque feminino 

de Vicença de Souza Caires já se manifestou em diversas 

frentes, como, por exemplo, no desenvolvimento da nova 

e moderna logomarca da padaria – na qual sobressai uma 

linda rosa estilizada –, bem como na criação dos novos 

uniformes dos funcionários, nos quais a cor rosa, é claro, 

também ganhou destaque especial.

ESPAÇO. Com três 
salões contíguos e área 
de venda com 300m2 a 
Rosas comercializa uma 
infinidade de produtos.

AMPLA FACHADA. A padaria 
é, hoje, uma das melhores 

referências do bairro. No 
detalhe, a nova logo da casa, 

criada por Dona Vicença.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / DANIELA

ADEQUADA AO 
BOLSO DO CONSUMIDOR

P
rezar pelo bom atendimento e compreender 

muito bem os gostos e os desejos de seus clien-

tes são ingredientes de particular importância 

na fórmula de sucesso de qualquer panificador. 

Mas, nessa história há também outro componente valioso 

que pode dar – e efetivamente dá – um impulso significa-

tivo ao negócio, que é conhecer os hábitos do consumidor, 

para, sobretudo, adequar a oferta de produtos e serviços 

de sua casa ao tamanho do bolso dele. 

Em dez anos de panificação, esta talvez seja uma das 

lições mais importantes que o panificador Paulo Barbosa, 

sócio-proprietário da Padaria Daniela, da Rua Corifeu de 

Azevedo Marques Nº 1, no centro de Carapicuíba, apren-

deu ao longo de todo esse tempo. “Eu me considero um 

empreendedor novo no ramo, ao qual cheguei por indi-

cação de amigos que já trabalhavam nele, gostaram de 

meu sistema de trabalho e me convidaram para vir para 

cá. Comecei como balconista, seis meses depois fui para 

o caixa, um ano fui para gerência e, em 2007 consegui 

comprar a Daniela, uma padaria que, há cerca de 30 anos, 

é referência aqui no nosso município”, resume ele.

BOM E BARATO

Pragmático, Paulo explica que optou por seguir um mo-

delo tradicional na condução dos negócios de sua padaria 

por algumas razões bem definidas. Seu público é essen-

cialmente composto por consumidores de baixa renda, da 

classe popular, que vêm para o centro da cidade atraídos 

pela intensa atividade comercial do calçadão localizado 

bem em frente da Daniela, bem como pelo grande núme-

Fotos Marcus Frediani

Proprietário da Padaria Daniela, de Carapicuíba, ensina que manter 
custos acessíveis é fundamental para a saúde do negócio.

CARRO-CHEFE. O serviço 
de copa, com boa oferta de 
lanches e pratos rápidos, 
é, de longe, o campeão de 
faturamento da casa.
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Carapicuíba é um município da Região Metropolitana 
de São Paulo. Tornou-se município em 1965, quando se 
emancipou de Barueri. O nome “Carapicuíba” tem origem 
na língua tupi ou na língua geral meridional. Porém seu 
significado ainda é controverso, podendo vir, entre outras 
interpretações, de “carapicu”, uma espécie de arbusto lo-
cal, ou de “Quar-I-Picui-Bae”, que era o nome dado pelos 
índios ao ribeirão que cortava a localidade. A cidade – que 
é a segunda mais populosa da Microrregião de Osasco, 
com perto de 370 mil habitantes, segundo o mais recente 
censo do IBGE – tem diversos comércios e bancos e conta 
com um incipiente parque industrial. O destaque maior na 
geração de empregos e renda é o setor de serviços.

A CIDADE DA DANIELA

ro de agências bancárias ao longo de sua extensão. “São 

pessoas que vêm comprar alguma coisa ou, então, rece-

ber suas aposentadorias nos bancos, e estão mais inte-

ressadas em fazer um lanche rápido, ou comer um prato 

feito ou um comercial bem servido, pagando pouco, um 

preço justo por isso. E essa é a principal razão da nossa 

copa ser o carro-chefe da casa”, explica Paulo.

Ao comprar a padaria, ele disse que até investiu na 

compra de alguns equipamentos novos, como geladeiras 

e vitrines diferenciadas para a copa. Ato contínuo, fez al-

guns projetos para reformar a Daniela, mas não se sen-

tiu estimulado a fazê-las, primeiro porque seus clientes, 

que são muito mais demandantes por custos acessíveis 

do que por estética, poderiam achar estranho e deixar de 

frequentar o estabelecimento, caso ele tomasse ares mais 

sofisticados. Com a mesma preocupação de manter sua 

oferta de produtos e serviços bastante acessível aos clien-

tes, optou por não introduzir recursos muito sofisticados 

de automação na padaria. 

“Costumo dizer que aqui na Daniela, eu atendo ao ‘po-

vão’. Assim, penso sempre em soluções que possam gerar 

bom atendimento e muita qualidade, mas que caibam no 

bolso das pessoas. A adequação da padaria ao seu público 

é importante, e o empresário tem que ficar muito atento 

a isso, porque conheço muitos casos de panificadores que 

desrespeitaram essa regra, investiam muito no aparelha-

mento de suas casas e, depois, acabaram com sérios pro-

blemas de queda de movimento. O consumidor também 

merece respeito considerando esses aspectos”, deixa o 

recado final.

ADEQUAÇÃO. Padaria vende 
produtos a preços baixos 
e bastante acessíveis, 
mas nunca descuida da 
qualidade deles.

LOCALIZAÇÃO. Situada em lugar 
privilegiado, bem em frente ao 
principal calçadão da cidade, a 

Daniela tem grande movimento.
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A INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO E A 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Apesar das melhorias e revisões promovidas pela pu-

blicação de normas como a NR-12 – que dita refe-

rências técnicas, princípios fundamentais e medidas de 

proteção para garantir a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases 

de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos 

de todos os tipos, bem como relacionados à sua fabrica-

ção, importação, e comercialização –, acidentes de traba-

lho ainda são comuns no cenário da panificação. 

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / SEGURANÇA

Ao não realizar a adequação de equipamentos e máquinas ou com uma 
gestão deficiente de segurança do trabalho, o estabelecimento corre e se 
expõe a diversos riscos.

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e 

da Previdência Social revelam que num intervalo de dois 

anos, cerca de 10.000 acidentes ocorreram com funcio-

nários de padarias, sendo que o padeiro é o personagem 

com maior incidência em acidentes dentro desse contex-

to. (Veja o QUADRO 1) Ainda com base nas mesmas fon-

tes – agora considerando, porém, os principais agentes 

causadores de acidentes de trabalho –, percebe-se uma 

de gestão de segurança do trabalho deficiente, pois ao 

preencher o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), 

Por Ana Cláudia Burlamaqui e  
Daniel Gobato Röhm*
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PREOCUPANTE. 
Dados do MTE e do 

INSS revelam que 
num intervalo de dois 
anos, cerca de 10.000 

acidentes ocorreram 
com funcionários de 

padarias no Brasil. E o 
padeiro é o principal 

personagem deles.
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / SEGURANÇA

muitos dos acidentes são informados apenas como “má-

quina não especifi cada”, tornando, assim, a informação 

imprecisa. (Veja o QUADRO 2)

Considerando a distribuição de acidentes de trabalho 

por estados, os dados tornam-se ainda mais alarmantes. 

Tomando por base o ano de 2016, o mercado da panifi ca-

ção contabilizou um faturamento de R$ 70,3 bilhões, com 

cerca de 63.200 empresas distribuídas pelo País, empre-

gando mais de um milhão de pessoas, sendo o estado de 

São Paulo detentor de 20% desse mercado. Consequente-

PRINCIPAL 
INCIDÊNCIA 
DE ACIDENTES 
NA PADARIA – 
POR FUNÇÃO

QUADRO 1

PADEIRO OPERADOR DE 
MÁQUINAS

(doces, salgados 
e massas)

OPERADOR DE 
MÁQUINAS

(chocolates e 
achocolatados)

CONFEITEIROMASSEIROOPERADOR 
DE FORNO

Tesoura, guilhotina, máquina 
de cortar – Máquina 43

55

87

133

148

161

290

329

337

360

396

633

747

837

Engrenagem – dispositivo de 
transmissão de energia

Cortadeira, guilhotina – 
ferramenta portátil com força

Equipamento elétrico, não 
especifi cado

Britador, moinho – máquina

Equipamento de aquecimento 
(forno, estufa, etc)

Chão – superfície utilizada 
para sustentar pessoas

Esforço excessivo

Máquina de embalar ou 
empacotar

Faca, facão – ferramenta 
manual sem força motriz

Tanque, cilindro (transportáveis e 
não sob pressão)

Misturador, batedeira, agitador 
– máquina

Máquina – não especifi cada

Ferramenta, máquina, equipamento, 
veículo, não especifi cado

PRINCIPAL 
INCIDÊNCIA DE 
ACIDENTES NA 
PADARIA – 
POR EQUIPAMENTO

QUADRO 2

Fontes: MTE / INSS
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mente, no mesmo estado, concentra-se o maior número 

de acidentes: no idêntico intervalo de dois anos, 42% de 

todos os acidentes de trabalho ocorridos e informados ao 

MTE aconteceram em São Paulo, evidenciando, mais uma 

vez, a falta de gestão de segurança do trabalho nos esta-

belecimentos. (Veja o QUADRO 3)

 

OS RISCOS DE MANTER UM ESTABELECIMENTO 

SEM ADEQUAÇÃO

Ao não realizar a adequação de equipamentos e má-

quinas ou com uma gestão defi ciente de segurança do 

trabalho, o estabelecimento corre e se expõe a diversos 

riscos, a saber:

1) Risco do acidente, que se ramifi ca para o emprega-

dor, o empregado e sua família – Quando um acidente 

ocorre, o trabalhador sofre lesões temporárias ou per-

manentes, ou perturbações psicológicas, fazendo com 

que sua relação com o empregador seja prejudicada. 

Além disso, a família do trabalhador é envolvida devido 

à necessidade de auxílio nos cuidados com o aciden-

tado, ocasionando, também, uma possível redução de 

renda familiar, quando não se trata de um acidente fa-

tal. A situação também não é favorável ao empregador, 

que além de perder seu empregado, ter sua produtivi-

dade reduzida e arcar com possíveis danos patrimo-

niais ocorridos devido ao acidente, deve ainda subsi-

diar os custos do afastamento até o 14º dia, conforme 

legislação vigente. E, dadas às mudanças recentes, o 

governo cobrará do empregador o valor retroativo ao 

afastamento pelo INSS desse trabalhador a partir do15º 

dia, gerando assim um encargo maior ao empresário.

2) Possibilidade de interdição no caso de uma diligên-

cia identifi car situações de risco iminente – Quando 

um estabelecimento recebe uma diligência do MTE ou 

do Ministério Público do Trabalho (MPT), os peritos po-

dem solicitar adequações conciliadas a um prazo ou 

interditar o estabelecimento, caso identifi quem situa-

ções de risco iminente à vida e à saúde do trabalhador.

Fontes: MTE / INSS

ANA CLÁUDIA BURLAMAQUI é mestranda no Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu “Trabalho, Saúde e Ambiente” da FUNDACENTRO, engenheira 
de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP, MBA Executive em 
Gestão Empresarial pela UFRJ e engenheira civil e pós-graduada em Economia 
pela UFPA (ana.reymao@pcrtconsultoria.com).

DANIEL GOBATO RÖHM é mestre em Engenharia Urbana pela UFSCar, enge-
nheiro de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP, engenheiro de 
Produção pelo Centro Universitário de Araraquara e professor do curso de pós-
-graduação em Ergonomia do SENAC. (daniel.gobato@pcrtconsultoria.com). 

Ambos são consultores da PCRT Consultoria, empresa que possui corpo téc-
nico especializado e qualifi cado para realizar as adequações de seu estabele-
cimento bem como uma gestão efi ciente de segurança do trabalho.

DISTRIBUIÇÃO 
DE ACIDENTES 
DE TRABALHO 
POR ESTADOS 
BRASILEIROS

QUADRO 3

MG 
889

BA 
251

CE 
136

MS 
106

DF 
101

GO 
154

SP 
3551

SC 
620

RS 
870

PR 
636

RJ 629

ES 236

PE 235
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CONEXÃO FIESP / ECONOMIA

POR MAIS EMPREGOS, JÁ!

Com o pedido de “Emprego para 13 milhões 

de brasileiros”, feito na terça-feira, 12 de 

setembro, na forma de anúncio publicado nos 

principais jornais do País, a FIESP, junto com cin-

co centrais e diversas entidades sindicais que 

representam dois milhões de empresas, além de 

representantes de vários setores produtivos, en-

tregaram ao presidente Michel Temer, na manhã 

do mesmo dia, em Brasília, um documento com 

propostas de medidas emergenciais visando à 

retomada da economia e à geração de empregos. 

Representando as entidades de panificação de 

São Paulo e na condição de presidente em exercí-

cio do SAMPAPÃO, o vice-presidente do Sindipan/

Aipan-SP Rui Manuel Rodrigues Gonçalves tam-

bém integrou a comitiva.

“O que nos une aqui hoje é o emprego, a ne-

cessidade de resolver o problema dos 13 milhões 

de desempregados, porque não há nada pior para 

um país do que o desemprego”, disse o presidente 

da FIESP e do CIESP, Paulo Skaf, na abertura da 

reunião com o presidente Temer e vários de seus 

ministros. Segundo ele, o objetivo não é discutir 

soluções para todos os problemas por que o País 

passa, mas, sim, elencar alguns pontos que po-

dem ajudar a economia a se recuperar de forma 

mais rápida. “É uma pauta de curto prazo, emer-

gencial”, definiu.

Na ocasião, Skaf lembrou que muitas das su-

gestões levadas até o presidente Temer – pela 

ordem, retomada do crédito e das obras públi-

cas paralisadas, revisão das normas do Seguro-

-Desemprego, desburocratização, recuperação 

dos passivos fiscais, renovação de veículos e má-

quinas e promoção do entendimento entre os 

agentes da cadeia de petróleo e gás – são pontos 

comentados sempre, mas nem por isso menos 

importantes, pois precisam ser resolvidos, ressal-

tando que a solução para muitos deles está na 

simplicidade. “O BNDES recebe todo ano R$ 80 

FIESP e centrais sindicais sugerem ao governo medidas urgentes para a 
geração de empregos.

PRIORIDADE. 
Documento 
levou ao governo 
propostas 
de medidas 
emergenciais 
visando à 
retomada da 
economia e 
à geração de 
empregos. 

URGÊNCIA. 
Skaf discursa 

em reunião 
de entidades 

representantes 
de empresas e 

centrais sindicais 
com o presidente 

Michel Temer. 

Fotos Ayrton Vignola/Fiesp
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bilhões de repasse, e esse dinheiro não está sen-

do aplicado num momento em que precisamos 

de recursos. O banco deveria aplicar o máximo, 

mas tem essa dificuldade. O BNDES é um ban-

co de atacado, e se não houver boa vontade dos 

agentes financeiros fica tudo engessado, quando 

as empresas, principalmente as médias, precisam 

de crédito nesse momento”, disse, destacando a 

questão do crédito.

MEIO-TERMO

Ainda nesse âmbito, o presidente da FIESP tam-

bém citou o parcelamento dos débitos fiscais, 

lembrando as centenas de empresas endividadas 

no rastro da crise econômica do País. “Uma em-

presa estar endividada não é coisa do outro mun-

do”, disse, emendando que “para sobreviver, no 

entanto ela precisa de Refis.” Skaf criticou o fato 

de o governo apresentar uma proposta para re-

solver o problema das empresas nessa situação e 

o relator, outra. “Queremos o meio-termo”, disse, 

salientando que na proposta do governo a empre-

sa teria de arcar com encargos de 15% de honorá-

rios de sucumbência. “Alguém acha correto pagar 

15%?”, questionou o presidente da FIESP.

Ao final, durante entrevista coletiva, Paulo 

Skaf fez questão de ressaltar que a agenda apre-

sentada ali hoje é econômica, com o objetivo de 

tratar o problema do desemprego. “Queremos que 

o governo tome providências urgentes, queremos 

dar oportunidade de emprego a todos os brasilei-

ros, dar oportunidade do empreendedorismo, não 

apenas para os que estão fora do mercado, mas 

aos milhares de jovens que entram no mercado 

de trabalho todos os anos”, acentuou.

Na avaliação de Rui Gonçalves, do SAMPAPÃO, 

o presidente Michel Temer, seus ministros e de-

mais autoridades presentes ao encontro foram 

bastante receptivos às propostas relacionadas no 

documento “Emprego para 13 milhões de brasilei-

ros”. “Esperamos que elas possam entrar imedia-

tamente na agenda do governo para minimizar 

o impacto do desemprego, um flagelo que, infe-

lizmente, continua a preocupar e castigar nossas 

famílias e nossa população”, pontua, com boas 

expectativas.

CONEXÃO FIESP / ECONOMIA

“O que nos une aqui hoje é o emprego, a necessidade de resolver o 
problema dos 13 milhões de desempregados, porque não há nada pior 

para um país do que o desemprego”. Paulo Skaf

ENCONTROS ILUSTRES. 
Rui Gonçalves com 

o presidente Michel 
Temer e com o ministro 

Henrique Meirelles,  
em Brasília. 
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SEU DINHEIRO / EDUCAÇÃO 

QUATRO PASSOS PARA
ORGANIZAR AS FINANÇAS

M
Como adaptar seu orçamento financeiro ao reajuste 
das mensalidades escolares.

uitas famílias se perguntam como 

lidar com o reajuste da mensalidade 

escolar de seus filhos. Reinaldo Do-

mingos, do canal Dinheiro à Vista, 

orienta que essa não deve ser considerada uma des-

pesa, e, sim, um investimento para o futuro. “Mesmo 

que altos, esses valores devem ser priorizados no or-

çamento. A família pode diminuir ou cortar outras 

despesas menos importantes e muitas vezes supér-

fluas, para garantir a continuidade dos estudos de 

qualidade”, diz.

VEJA QUATRO PASSOS PARA  

ADAPTAR O ORÇAMENTO

1) Faça um diagnóstico financeiro – É importante 

que a família faça um diagnóstico financeiro para 

saber em qual situação se encontram. Se for de 

endividamento ou inadimplência, é hora de rever 

todos os gastos para priorizar a continuidade dos 

filhos na escola.

2) Reduza gastos – Com o diagnóstico financeiro 

em mãos, veja quais gastos pode reduzir ou elimi-

nar para priorizar o pagamento da mensalidade es-

colar sem comprometer as finanças da família. O 

diagnóstico financeiro irá gerar consciência de seu 

estilo de vida e padrão de consumo, para que você 

possa mudar o comportamento e cortar gastos des-

necessários.

3) Saiba o quanto irá pagar – Conheça o valor men-

sal exato a ser pago no próximo ano. Assim, você 

poderá traçar um planejamento financeiro para 

2018, considerando o valor reajustado da matrícu-

la. Nesse planejamento, é importante considerar 

também as despesas intrínsecas à rotina escolar, como uni-

forme, lanche, material, eventuais passeios, transporte etc.

4) Negocie, se preciso – Se preciso, é recomendável marcar 

uma reunião com o diretor, explicando a situação. Pode ser 

que você consiga uma bolsa, um desconto (mesmo que tem-

porário), a isenção da matrícula ou mesmo uma condição 

especial para pagar as mensalidades. Tudo para garantir um 

estudo de qualidade às crianças.
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DESONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO E LEI Nº 12.546/11: 
A LUTA CONTINUA

Em meados de 2011, com a publicação da Lei nº 12.546, 

o Governo Federal possibilitou às indústrias o recolhi-

mento das contribuições previdenciárias sobre o fatura-

mento. Até aquela data, tais contribuições deveriam ser 

recolhidas sobre a folha de pagamento. E a nova forma de 

recolhimento possibilitaria – como, de fato, possibilitou – 

grande economia para diversas indústrias. 

No setor de panifi cação, em especial, notamos que 

muitas empresas que estavam no limite de faturamen-

to do SIMPLES NACIONAL foram benefi ciadas com uma 

transição menos onerosa entre os regimes tributários. Po-

rém, esse benefício está em vias de acabar, pois o Governo 

Federal, preocupado que está em aumentar a arrecada-

ção, procura meios para reonerar a folha de pagamento 

das indústrias.

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*JURÍDICO CÍVEL / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional no fi nal de 
agosto de 2017 o Projeto de Lei nº 8456/2017, visando a acabar 
com a desoneração da folha de pagamento.

DA LEI 12.546/11

Em seu texto, a Lei não 12.546/11 deixa claro, em seu Art. 

8º, que a alíquota da contribuição sobre a receita bruta 

será de 2,5%, exceto para as empresas constantes dos in-

cisos II a IX e XIII a XVI do terceiro parágrafo desse artigo, 

bem como para as empresas que fabricam os produtos 

classifi cados na Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (Tipi) nos códigos 6309.00, 64.01 

a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10, cuja contribuição à alí-

quota deverá ser de 1,5%, e ainda para as empresas que 

fabricam os produtos classifi cados na Tipi nos códigos 

02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, 0210.99.00, 

03.03, 03.04, 0504.00, 05.05, 1601.00.00, 16.02, 1901.20.00 

Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 03.02, exceto 0302.90.00, que 

contribuirão à alíquota de 1%. E o artigo 8º incluiu, em 
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REIVINDICAÇÃO. 
O SAMPAPÃO 
está lutando 
para que o setor 
de panifi cação e 
confeitaria não 
seja excluído da 
desoneração 
da folha de 
pagamento.
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seu Anexo I, o Capítulo 19 da Tabela Tipi: PÃES, BISCOI-

TOS, BOLACHAS, TORRADAS, PRODUTOS DE PADARIAS, 

com 2,5% de contribuição, sendo que a contribuição de 

1% é oriunda da fabricação do pão tipo comum-NCM 

1905.90.90 Ex 01.

O texto da Lei não 12.546/11 assinala que deverão ser 

aplicadas as alíquotas previstas na Lei 12.546/11 somente 

aos produtos industrializados pela padaria, ou seja, todos 

aqueles que não forem para consumo próprio in natura, 

não acondicionados em embalagens de apresentação. 

Lanches e refeições não são considerados produtos in-

dustrializados de acordo com decisão recente da Receita 

Federal: “Nota-se que o disposto no caput do art. 8º da Lei nº 

12.546, de 2011, aplica-se apenas aos produtos industrializados 

pela empresa, tomando-se o conceito de industrialização previsto 

na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).”

O Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, que regu-

lamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e adminis-

tração do IPI, em seu Art. 5º, inciso I, alínea “b”, não con-

sidera industrialização o preparo de alimentos não acon-

dicionados em embalagem de apresentação realizado em 

cozinhas industriais, quando destinados à venda direta a 

pessoas jurídicas e a outras entidades, para consumo de 

seus funcionários, empregados ou dirigentes. “Art. 5º Não 

se considera industrialização: I – o preparo de produtos 

alimentares, não acondicionados em embalagem de apre-

sentação:

a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorve-

terias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 

que os produtos se destinem a venda direta a consumidor; 

b) Verifica-se que o disposto no art. 8º da Lei nº 12.546, de 

2011, só se aplica em relação aos produtos alimentares pre-

parados se esses forem considerados produtos industriali-

zados nos termos da legislação do IPI, e desde que a receita 

bruta decorrente de outras atividades da empresa não seja 

igual ou superior a 95% da sua receita bruta total.”

Também somente poderá ser aplicada a alíquota de 

1% quando a receita bruta com atividades não atingidas 

pela desoneração for superior a 95% da receita bruta to-

tal. Exemplo: 1) R$ 5.000,00 de atividade desonerada e de 

R$ 95.000,00 outras atividades = não entra na lei, paga 

20% sobre a folha; 2) R$ 95.000,00 de atividade desone-

rada e R$ 5.000,00 de outras atividades = 1% sobre a re-

ceita total; 3) R$ 70.000,00 de atividade desonerada e R$ 

30.000,00 de outras atividades = parte DARF/parte folha.

No exemplo Nº 3, acima, 70% da receita são deriva-

dos de produtos enquadrados na Lei nº 12546/12 e 30% 

de fora, então ela deverá recolher a alíquota de 1% sobre 

70% de sua receita e aplicar a alíquota previdenciária nor-

mal, de 20%, sobre 30% de sua folha salarial.

DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774/2017

No início do ano de 2017 o Governo Federal editou a Medi-

da Provisória nº 774/2017 que REVOGARIA dispositivos da 

Lei nº 12.546/17 e acabaria com a desoneração da folha de 

pagamento a partir de 1º de julho de 2017. Só que, devido 

a diversas manifestações contrárias dos setores indus-

triais atingidos, o Governo Federal decidiu rever a deci-

são que REVOGOU tal MP em agosto de 2017. No entanto, 

o Governo Federal enviou para o Congresso Nacional no 

final de agosto de 2017 o Projeto de Lei nº 8456/2017, vi-

sando a acabar com a desoneração da folha de pagamen-

to. A diferença dessa vez é que haverá maior discussão a 

respeito da viabilidade de tal medida.

O impacto da desoneração da folha de pagamento é 

grande. Apenas como exemplo, na vigência da desonera-

ção, uma padaria com faturamento de R$ 1.000.000,00 e 

R$ 150.000,00 de folha de pagamento, com 70% de receita 

oriunda de atividade desonerada, deveria recolher as con-

tribuições previdenciárias da seguinte forma: Contribui-

ção de R$ 7.000,00 sobre o faturamento e de R$ 9.000,00 

sobre a folha de pagamento. Total R$ 16.000,00. Sem a 

desoneração da folha a mesma padaria deverá recolher 

Contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, ou seja, 

R$ 30.000,00.

Diante disso, tendo em vista que a importância da de-

soneração da folha de pagamento para o setor industrial, 

no qual está inserido o setor de panificação e confeitaria, é 

de vital importância que o Projeto de Lei nº 8456/2017 não 

seja aprovado pelo Congresso Nacional. E o SAMPAPÃO 

está lutando para que o setor de panificação e confeitaria 

não seja excluído da desoneração da folha de pagamento.

JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado 
da MPMAE – Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, 
escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário 
do SAMPAPÃO.

JURÍDICO CÍVEL / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
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IPC INTERNATIONAL 

UIBC AND CIPAN PROMOTE ENCOUNTERS IN MEXICO
This year, Mexico was the country to host the 77th World 
Bread Congress, hosted by the International Union of Bakery 
and Confectionery (UIBC) and by the National Chamber of 
Bakery Industry (CANAINPA – Panaderos de México). With 
the theme “The New Bakery – Innovation and Tradition”, the 
meeting was held in the city of Mérida, from October 2nd 
to 7th, and was attended by representatives of the Inter-
American Confederation of the Bread Industry (CIPAN), of the 
National Chamber of Wheat Industry (CANIMOLT – Mexico), 
of the Confederation of Industrial Chambers (CONCAMIN – 
Mexico) and the United States Wheat Association (US WHEAT 
ASSOCIATES). The objective was to bring together these entities 
to jointly define a portfolio of approaches and strategies to face 
the new challenges posed by the market and the globalized 
world, as well as to exchange experiences, and to reflect on 
innovations to be implemented by the baking industry, from 
a long-range vision. At the occasion, CIPAN also organized a 
parallel meeting, under the command of its president, Antero 
José Pereira – also president of SAMPAPÃO –, for the alignment 
and submission of proposals for the unified development of 
baking in Latin America.

UIBC Y CIPAN PROMUEVEN ENCUENTROS EN MÉXICO
Este año, México fue el país anfitrión del 77º Congreso Mundial 
del Pan, auspiciado por la Unión Internacional de Panadería 
y Confitería y por la Cámara Nacional de Industria de la 
Panadería (CANAINPA – Panaderos de México). Con el tema 
“La Nueva Panadería – Innovación y Tradición”, el encuentro 
se realizó en la ciudad de Mérida, del 2 al 7 de octubre, y 
contó con la presencia de representantes de la Confederación 
Interamericana de Industrias del Pan (CIPAN), de la Cámara 
Nacional de Industria del Trigo (CANIMOLT – México), de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN – México) 
y de la Asociación de Trigo de los Estados Unidos (US WHEAT 
ASSOCIATES). El objetivo fue reunir a estas entidades para 
definir conjuntamente una cartera de enfoques y estrategias 
para hacer frente a los nuevos desafíos planteados por el 
mercado y el mundo globalizado, así como para intercambiar 
experiencias y reflexionar sobre las innovaciones que debe 
implementar la industria panadera, a partir de una visión de 
largo alcance. En la ocasión, la CIPAN también organizó una 
reunión paralela, bajo el mando de su presidente, Antero José 
Pereira – también presidente de SAMPAPÃO – para la alineación 
y presentación de propuestas para el desarrollo unificado de la 
panadería en América Latina.

IDPC SCHOOL PROMOTES COURSE OF EUROPEAN BREADS
Always concerned with bringing innovation to bakeries and 
introducing new techniques to baking professionals, SAMPAPÃO 
promoted at the IDPC School, from September 25th to 29th 
the European Rustic Breads Course, taught by the renowned 
Spanish maître boulanger Arturo Blanco, a very dear specialist, 
who has had the opportunity to perform other similar training 
for the professionals of the entities of São Paulo. “Chef Arturo 
once again provided us with a unique opportunity to bring 
high-performance qualification to our associates as well as 
IDPC School professionals, who will serve as multiplying agents 
for this technique of making such long-fermenting breads, that 
have greater shelf life and bring greater added value and greater 
profitability to the bakeries, as well as greater satisfaction to 
the consumers, who are increasingly demanding and eager for 
news”, said Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO. “For 
me, it was great to meet these people whom I already consider 

as great friends and partners, not only to teach new recipes, but 
also – and more importantly – to convey new concepts, such as 
breads of slow fermentation, which, in addition to being very 
tasty, are also very healthy. I hope to return many times here “, 
made a point of highlighting chef Arturo Blanco.

ESCUELA IDPC PROMUEVE CURSO DE PANES EUROPEOS
Siempre preocupado por llevar la innovación a las panaderías e 
introducir nuevas técnicas a los profesionales de la panadería, 
el SAMPAPÃO promovió en la Escuela IDPC, del 25 al 29 de 
septiembre, el Curso de Panes Rústicos Europeos, impartido por 
el reconocido maestro panadero español Arturo Blanco, un muy 
querido especialista, quien ha tenido la oportunidad de realizar 
otras capacitaciónes similares para los profesionales de las 
entidades de São Paulo.”El Chef Arturo nos brindó una vez más 
la oportunidad única de traer calificación de alto desempeño a 
nuestros asociados, así como a los profesionales de la Escuela 
IDPC, quienes servirán como agentes multiplicadores de esta 
técnica de elaboración de panes de larga fermentación, que añade 
mayor valor agregado y mayor rentabilidad a las panaderías, 
así como mayor satisfacción a los consumidores, cada vez 
más exigentes y ávidos de novedades”, dijo Antero José Pereira, 
presidente de SAMPAPÃO. “Para mí, fue genial encontrar a estas 
personas a las que ya considero como grandes amigos y partners, 
no sólo para enseñar nuevas recetas, sino también – y lo que es 
más importante – para transmitir nuevos conceptos, como los 
panes de lenta fermentación que, además de serem muy sabrosos, 
también son muy saludables. Espero volver muchas veces aquí”, 
hizo un punto de destacar el chef Arturo Blanco.

JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA IS REELECTED AS PRESIDENT OF ABIP
The president of the Brazilian Association of the Bakery and 
Confectionery Industry (Abip), José Batista de Oliveira, was 
reelected for a second term in the 2017-2020 triennium. The 
possession ceremony was held on September 25th, in Brasília, 
when the entire new board of directors of the entity was also 
sworn in. The president of SAMPAPÃO Antero José Pereira, 
who was present at the event, was also reconfirmed in the 
position of 1st vice-president of the national entity. In his next 
management, Batista promised to continue the measures 
implemented in his first management and defending new 
flags, in defense of the segment. Among other actions, he 
announces that he intends to work and broaden the discussion 
on the nutritional value of bread with society, to promote the 
improvement of the quality of French bread and to disseminate 
the advantages of the use of the massa madre in the processes 
of bread production.

JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA ES REELECIDO COMO PRESIDENTE 
DE ABIP
El presidente de la Asociación Brasileña de la Industria de 
la Panadería y Confitería (Abip), José Batista de Oliveira, fue 
reelegido para un segundo mandato en el trienio 2017-2020. La 
ceremonia de posesión se llevó a cabo el 25 de septiembre, en 
Brasília, cuando también se tomó posesión del nuevo directorio 
de la entidad. El presidente de SAMPAPÃO Antero José Pereira, 
quien estuvo presente en el evento, también fue reconfirmado 
en la posición de 1er. vicepresidente de la entidad nacional. En 
su próxima gestión, Batista prometió continuar las medidas 
implementadas en su primera gestión y defender nuevas 
banderas, en defensa del segmento. Entre otras acciones, anuncia 
que tiene la intención de trabajar y ampliar la discusión sobre 
el valor nutricional del pan con la sociedad, promover la mejora 
de la calidad del pan francés y difundir las ventajas del uso de la 
masa madre en los procesos de producción de pan.
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AMedicina do Trabalho é a área da Medicina especializada na 
manutenção da saúde do trabalhador. Por conta disso, seu 

foco é a responsabilidade social, pauta extremamente importante 
nos dias atuais. Isso porque cuidar da vida dos colaboradores de 
uma empresa deixou de ser exclusivamente uma obrigação pre-
vista e exigida por lei, tendo se transformado num dos parâmetros 
de aferição para determinar a credibilidade de uma organização.

Fruto do processo de humanização do trabalho, manifestan-
do claramente a preocupação de oferecer condições laborativas 
mais dignas para os trabalhadores, ela busca garantir a saúde 
destes, bem como sua integridade física e psicológica, por meio 
da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, assumindo, 
dessa forma, um compromisso importante com a qualidade de 
vida dos funcionários.

A aplicação prática das normas de Medicina do Trabalho no dia 
a dia da empresa se dá por meio do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), que mapeia tanto os riscos à saú-
de do trabalhador, quanto os danos efetivos, ajudando a verificar a 
eficiência das medidas tomadas para evitá-los.

Com base no PCMSO, o médico define quais serão as ações 
referentes à saúde do trabalho na empresa, que podem incluir 
campanhas de vacinação contra agentes infectantes presentes 
no ambiente, ações de combate ao alcoolismo, ao tabagismo e 
de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cursos de 
primeiros socorros, entre outras. Também são atribuições desse 
profissional os exames admissional, demissional, periódicos, de 
retorno ao trabalho e mudança de função, que visam a analisar 
se o trabalhador encontra-se em condições para assumir novas 
atribuições no emprego, sem riscos à sua saúde.

O SAMPAPÃO oferece a seus associados o serviço de Medicina 
do Trabalho. O atendimento é feito por meio de agendamento e 
realizado todas as quintas-feiras, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 
às 17h00. Para marcar a consulta e obter mais informações, é só 
ligar para o PABX do SAMPAPÃO: (11) 3291-3700

Atendimento ao Cliente (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Básico de Panificação (112h)

Básico de Pizza (15h)

Brigadeiro Gourmet (9h)

Cardápio de Inverno (Sopas, 
Cremes e Tortas) (15)

Chocolate Empastado (6h)

Cipa (20h)

Confeitaria Fitness (15h)

Congelamento de Pães 
(Pães Congelados) (12h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Cup Cake Natalino (8h)

Doces Finos (15h)

Especial de Natal (15h)

Especial de Panetones (12h)

Especial de Páscoa (9h)

Festa Junina (9h)

Glaçagem (9h)

Higiene e Manipulação dos 
Alimentos (6h)

Laudos de Farinha (16h)

Massa Folhada (20h)

Massas, Recheios e 
Coberturas para Bolos (9h)

Naked Cake (7h)

Pães de Fibras (15)

Pães Orgânicos (17h)

Pães Rústicos (15h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Pasta Americana (12h)

Responsável Técnico (15h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Salgados (20h)

Sopas (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Técnicas com Bicos de 
Confeitar (9h)

Técnicas de Acabamentos 
Para Bolos Decorados (20h)

Tortas Geladas (15h)

Trabalho em Equipe (15h)

CONFIRA A RELAÇÃO DE CURSOS 
BÁSICOS DA ESCOLA IDPC PARA 2017

SERVIÇOS

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS  
DO SAMPAPÃO! 
Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos 
que passaram a fazer parte do time de sucesso do 
SAMPAPÃO! 

BENEDITO FRANCISCO SENISE 
R. Dr. Rubens Meireles, 105 – Barra Funda – São Paulo

GUSTAVO PEREIRA DA ROCHA 
R. Maria Rosa de Jesus, 5 – Vila Zita – Ferraz de Vasconcelos

GUSTAVO PEREIRA DA ROCHA 
R. Água Vermelha, 465 – Jardim Pinheiro – Poá

JOELMA VIEIRA DA ROCHA – ME  
R. Américo Trufeli, 18 – Parque Dourado – Ferraz de Vasconcelos

NOVA PANESA PÃES E DOCES – EIRELI 
R. Manuel Gaya, 922 – Vila Nova Mazzei – São Paulo

IMPORTANTE: para mais informações sobre datas, horários e 

investimentos para participação nos cursos, ligue para 

(11) 3113-0166 ou clique no link “ESCOLA IDPC”, no site do SAMPAPÃO 

– www.sindipan.org.br

MEDICINA DO TRABALHO:  
ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTAL
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