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EDITORIAL

RENASCE A ESPERANÇA
Seguir em frente não é opção: é obrigação. Mas participar
da luta, enfrentando juntos os desafios de mais um ano que
começa, com toda a certeza, é a melhor forma de dar bom
rumo e garantir melhores resultados lá na frente.

M

ais um ano começou. Mas, mesmo antes do início
“oficial” de 2017 – que, segundo a tradição popular,
só acontece depois do Carnaval –, em janeiro já recebemos boas notícias relacionadas à recuperação da economia brasileira. Sinais lentos, fracos, tímidos até, é verdade.
Mas bastante consistentes, que demonstram que o nível
de atividade em curso apresenta melhoras do emprego e
da renda, o que vem impulsionando as vendas e abrem
espaço para novos investimentos no comércio.
Naturalmente, os panificadores – que nunca se contentam com pouco – têm que encarar mais uma vez o desafio e
trabalhar duro para ampliar esses resultados. E isso só será
possível fazendo nossa lição de casa, cuidando do aperfeiçoamento constante dos modelos de gestão de seus negócios
e, sobretudo, mantendo os olhos bem abertos a todos os movimentos da política, ainda mais em 2018, ano de eleição.
Assim, não devemos, em hipótese alguma, nos render
aos apelos e aos argumentos fáceis – e que, portanto, se
traduzem em falsas promessas – de candidatos sem conteúdo, ainda mais sem histórico algum na defesa dos interesses da panificação. Temos que apoiar gente que a gente
conhece e sempre nos apoia. Simples assim. E, nesse âmbito, apoiar também as reformas capazes de proporcionar
mudanças positivas para os brasileiros, como é o caso daquela da Previdência, o que implica não só pensar no “aqui
e agora”, mas muito mais no futuro de nossa Nação.
Não adianta, como diziam nossos pais e avós, querermos dar o passo maior do que a perna. O rombo previdenciário no Brasil chegou a quase R$ 270 bilhões em 2017
e, segundo as previsões mais otimistas, vai bater perto
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de 193 bilhões em 2018, apenas contando o Regime Geral do INSS. Em outras palavras, a realidade é evidente e
acachapante: a conta dos benefícios sociais simplesmente não fecha. E se não consertarmos a coisa toda agora,
o sistema previdenciário vai falir. Exemplos do que está
acontecendo em alguns estados brasileiros comprovam
esse argumento, uma vez que, se a União não os socorresse, não haveria como pagar os aposentados. Por conta de
tudo isso, o SAMPAPÃO apoia a Reforma da Previdência
e conclama todos os seus associados a fazê-lo também.
Bem, mas se os desafios são grandes, a nossa esperança também tem que ser. Nossas entidades já estão
trabalhando fortemente no desenvolvimento de novas
ações, projetos, parcerias que, certamente, trarão múltiplos benefícios aos seus associados. Fiquem ligados em
nossas circulares, no nosso site e em nossas redes sociais – como o nosso canal Youtube e o nosso grupo de
Whatsapp – e, mais do que isso, participe da vida ativa do
SAMPAPÃO, marcando presença nas reuniões, palestras e
assembleias, dando suas opiniões, trazendo para dentro
dele seus pleitos, ideias e propostas de soluções, ajudando as entidades a conquistar novos sócios e parceiros e,
ainda, continuando a fazer sua contribuição sindical, a
fim de que possamos manter e ampliar nossa oferta de
produtos e serviços, que já é bastante grande. Só assim
poderemos continuar a nos manter unidos, fortes e capazes de ir além, rumo a um futuro que, com toda certeza,
será ainda e sempre melhor.
Um forte abraço!!!
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PAINEL DE NOTÍCIAS

SAMPAPÃO PARTICIPA DE
ENCONTRO COM MINISTRO
NA FIESP

CONCURSO
DESTACA TALENTO
GASTRONÔMICO
INFANTIL

Ayrton Vignola/FIESP

Em fevereiro, acontece, no
prédio-sede das entidades,
a primeira edição do Concurso “Padeiro e Confeiteiro Júnior do SAMPAPÃO”. A
tivo incentivar a revelação

marcou presença em almoço na sede da Federação das Indústrias

de novos talentos na gas-

do Estado de São Paulo (FIESP) com o ministro da Secretaria de Go-

tronomia, entre meninos

verno, Carlos Marun. No encontro, foram debatidos temas como a

e meninas de 10 a 12 anos. Basicamente, a

reforma da Previdência e a situação macroeconômica do Brasil, en-

criatividade dos pequenos será testada no

tre outros. Para Marun, a reforma precisa ser completada, e concla-

que tange à inovação em receitas e à ma-

mou a participação de todos: “O setor empresarial está preocupado

nipulação de ingredientes. Realizado numa

com isso, estamos aceitando todos os convites para dialogar”. Res-

única etapa, ele contempla duas categorias:

saltando a presença no evento de líderes de todas as áreas, não só

a de “Padeiro Júnior” e a de “Confeiteiro Jú-

da indústria, como também do comércio, serviços, saúde, engenha-

nior”. Os primeiros colocados de cada uma

ria, transportes, tecnologia, cooperativas, entre outros, Paulo Skaf,

receberão um tablet e um troféu cada. Já

presidente da FIESP, destacou que já existe uma forte consciência

os segundos e terceiros colocados de cada

de que se deve discutir um projeto de país, não de governo. “A conta

uma delas serão contemplados com troféus.

tem que fechar. Para o Brasil, é importante que a reforma aconteça.

Todos os participantes receberão, ainda, in-

Por isso, o encontro de hoje foi além das fronteiras da indústria e de

gressos para o Aquário de São Paulo.

São Paulo”, enfatizou, sob aplausos.

GESTÃO DE PESSOAS ENCERRA O CICLO DE PALESTRAS 2017
Com o tema “Desafio da Gestão de Pessoas”, o SAMPAPÃO

mos ter uma única pessoa responsável por um determinado

encerrou, no dia 29 de novembro, a programação de seu Ci-

trabalho. É preciso manter a qualidade do produto e do ser-

clo de Palestras 2017, promovido em parceria com o Depar-

viço. O impacto tem que ser o menor possível diante da rota-

tamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi), da

tividade”, deixou o recado. O Ciclo de Palestras SAMPAPÃO/

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

FIESP retorna a partir de fevereiro de 2018.

A palestrante Ana Maria de Freitas, com apoio da Roseli Martinez, ambas do IPO Instituto de Psicologia Organizacional,
falou sobre a necessidade de conhecer o cenário em que
vivemos, para então poder lidar com a gestão de pessoas.
Isso é que permite ao empreendedor tomar a decisão certa.
Segundo a consultora, hoje, as pessoas se manifestam e não
têm medo perder o emprego. “Questionar a ordem do patrão
os netos, com todos”, explicou Ana Maria, contextualizando o
fato de que muita coisa está mudando no universo do trabalho e é preciso rever o papel das lideranças. “Fortalecer a liderança pode garantir o sucesso do processo. Afinal, não pode-
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não é desrespeito. E isso acontece na empresa, em casa, com

SAMPAPÃO

iniciativa tem como objeNo dia 16 de janeiro, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira,

ABIEPAN PROMOVE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ria da entidade e falou de algumas boas

ção Brasileira das Indústrias de Equipa-

conquistas de sua gestão, entre as quais,

mentos, Ingredientes e Acessórios para

o aperfeiçoamento do sistema de conta-

Alimentos (ABIEPAN) reuniu seus asso-

bilidade da ABIEPAN. “Hoje, temos fluxo

ciados e parceiros no Restaurante Ma-

de caixa, um livro premiado mundialmen-

remonti, no bairro paulistano do Campo

te, o Padaria Brasil de autoria do Chef Luiz

Belo, para a realização de seu Almoço de

Faria, projeto realizado em parceria com o

Confraternização 2017. Como em suas

Sebrae, além da renovação do Convênio

ABIEPAN

No dia 15 de dezembro último, a Associa-

edições anteriores, o encontro foi bastante descontraído, resultando em grande

com a APEX-Brasil até 2020. Agora, é hora
de iniciar um novo ciclo”, pontuou, desta-

congraçamento e interação entre os convidados. Em seu

cando que a proposta da entidade para 2018 será intensi-

breve pronunciamento, Ronaldo Ferraz Cury, presidente da

ficar ainda mais as parcerias já estabelecidas e bastante

entidade (foto), elogiou o trabalho de sua equipe de direto-

produtivas, como aquela com o Instituto FoodService Brasil

res e parceiros e se disse bastante satisfeito com a trajetó-

(IFB) e, ainda, com a ABIMAQ.

AIPESP

AIPESP FECHA 2017 COM CHAVE DE OURO EM BAURU
A última edição do ano de 2017 do Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e Food Service da Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do
Estado de São Paulo (AIPESP) aconteceu no dia 23 de
novembro, na cidade de Bauru/SP, com a participação
de grande número de interessados da cidade e região.
Realizado com o objetivo de atualizar os empresários e
funcionários do setor e de formar grupos para continuar
recebendo informações e conhecimentos do Sebrae e do
Senai, por meio de demonstração de produtos e palestras abordando as tendências apresentadas pelo mercontou com a organização do Sindicato da Indústria de
Panificação e Confeitaria de Bauru, cuja base territorial

AIPESP

cado de alimentação para os próximos anos. O evento

abrange, ainda, os municípios de Araçatuba, Botucatu,

pelo engenheiro especializado em Desenvolvimento Ge-

Jaú, Lins, Marília, Presidente Prudente, São Manuel e de-

rencial e Empreendedorismo Dill Casella, e proprietário

mais cidades no entorno destes, com patrocínio e apoio

da Padaria Copacabana, de Bauru, Alexandre Modolo. Na

de várias empresas e entidades. Os destaques foram as

sequência do encontro, já na parte da noite, foi realizado

preleções intituladas “Atendimento ao Cliente” e “A Pani-

um grande jantar de encerramento, com a participação

ficadora no seu Dia a Dia”, ministradas, respectivamente,

de mais de 120 convidados.

FALHA
NOSSA!

No “Guia de Compras”, publicado na última edição da Revista IPC, informamos
de forma errada o setor de atividade da empresa Tíctein Comércio de Aditivos,
Serviços e Participações Ltda. O setor correto é: “Matéria-prima/Insumos”. Pedimos sinceras desculpas à empresa e aos nossos leitores!
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NOVIDADES

1

Fotos Divulgação

TALENTO RECHEADO DE NOVIDADES
A Garoto, tradicional fabricante de chocolates brasileira,
apresenta novidades para a marca Talento: o lançamento
de TRÊS NOVOS SABORES EM VERSÕES RECHEADAS
– Morango, Torta de Maracujá e Cookies & Cream. Todas
as versões também já vêm integradas à nova identidade
visual da marca. Site: www.garoto.com.br

2

1

CAFÉ COM ORIGEM DESTACADA
A NESCAFÉ apresenta o primeiro café solúvel do Brasil
com destaque à respectiva região produtora: o NESCAFÉ
ORIGENS, que chega ao mercado em edição limitada,
feita a partir do café colhido em Águia Branca, no
Espírito Santo. A iniciativa dá destaque a uma das mais
importantes regiões produtoras de café Conilon no Brasil.
Site: www.nescafe.com.br

3

2

GUDETAMA CHEGA ÀS PADARIAS
A Riclan trouxe uma super novidade que promete agradar
aos geeks de plantão: o lançamento da GO JELLY DO
GUDETAMA, o querido ovinho preguiçoso da Sanrio.
Super fofas, as gomas de gelatina vêm em embalagem
personalizada composta por balas sabor tutti-frutti com
formato de um ovo frito. Site: www.riclan.com.br

4

OMELETE SUPER PRÁTICO
Lançamento da MaxxiOvos, o OMELIGHT EM PÓ foi
especialmente desenvolvido para quem quer uma vida
saudável e prática. Saudável porque tem reduzido teor
de gorduras, prático porque vem quase pronto. Basta
acrescentar água e cozinhar no micro-ondas ou fritar
na frigideira. Não precisa colocar mais nada: ele já vem
temperado. Site: www.maxxiovos.com.br

4

3
5

ORGÂNICA DE RAIZ
Dentro de sua linha orgânica, a Homemade lança
a GELEIA DE AÇAÍ E BANANA, uma deliciosa e
perfeita combinação de sabores brasileiros, elaborada
com ingredientes livres de pesticidas e elementos
geneticamente modificados, e com selo Orgânico Brasil,
do IBD. Site: www.homemade.com.br
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5

EDIÇÃO “SUBMARINA” LIMITADA
A vinícola Miolo anuncia a retirada histórica do primeiro
lote de um ESPUMANTE BRASILEIRO ENVELHECIDO
EM CAVE SUBMERSA. A empresa é a primeira e única
do Brasil a utilizar o método. A operação foi realizada no
dia 12 de outubro, 12 meses após a imersão das garrafas
do espumante Miolo Cuvée Brut no mar da região de
Bretagne, na França. Site: www.miolo.com.br

6

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”
8

IPC 816 Fev/Mar 2018

ENTREVISTA / RENATO MOREIRA

SERÃO OS
ITCOINS
O FUTURO DO DINHEIRO?
Com a popularização cada vez maior das moedas virtuais como tendência
de mercado, a resposta a essa pergunta tem tudo para ser um “Sim!”
executivo de contas da agência DBACorp – Inteligência
Aplicada a TI, e um dos maiores e mais respeitados especialistas em criptomoedas no Brasil, joga alguns benéficos e esclarecedores raios de luz sobre o tema. Confira!
REVISTA IPC: RENATO, COMEÇANDO PELO COMEÇO, O
QUE SÃO CRIPTOMOEDAS E O QUE É O BITCOIN?

Renato Moreira: Não é simples de se explicar, muito por
sua natureza tecnológica, mas vamos tentar. Criptomoeda é uma moeda virtual ou unidade de troca que ainda
não é controlada por nenhum governo ou entidade privada, ou seja, é um novo sistema econômico alternativo e descentralizado com transações baseadas em uma
rede ponto a ponto sem a necessidade de um intermediador ou autoridade central. Todas as transações são armazenadas em um tipo de Livro-Razão, uma estrutura de
dados chamada Blockchain e posteriormente transmitida
DBACorp

a todos os participantes da rede, formada por milhares e
milhares de computadores em todo o mundo. A ideia ori-

O

ginal de Satoshi Nakamoto era substituir as moedas centralizadas pelas descentralizadas com o objetivo de redus Bitcoins deixaram algumas pessoas com a

zir a intervenção dos governos. O Bitcoin foi a primeira

conta bancária cheia de um dia para o ou-

criptomoeda a ser lançada e disseminada ao público em

tro – quase como ganhar na loteria. Pode ser

geral. Por isso, ela tomou o protagonismo para si.

“sorte” do momento, ou será que os Bitcoins são a nova
tendência do mercado financeiro? A discussão em torno

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE COMPRA E VENDA DE

da resposta para essa pergunta ganha corpo e está pre-

BITCOINS?

sente em dez de dez conversas entre os panificadores.

A utilização das criptomoedas pode ser realizada entre

Nesta entrevista exclusiva à Revista IPC, Renato Moreira,

pessoas e estabelecimentos para tomada de bens ou ser-
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viços ou negociadas em empresas, chamadas corretoras,

afirmar que ela exista, os especialistas ainda não entra-

habilitadas para esse fim como a Foxbit e Mercado Bi-

ram em um consenso sobre isso. Acredito que a utilização

tcoin. A oscilação dos valores segue a uma regra antiga e

das criptomoedas deva aumentar cada vez mais. É uma

bem conhecida, a da oferta e procura, mas a sua flutua-

tecnologia totalmente aplicável a vários segmentos da

ção pode sofrer influência por notícias e acontecimentos

economia e, aparentemente, veio para ficar.

como, por exemplo, no dia 16 de janeiro de 2018, quando
o Bitcoin experimentou uma queda expressiva de 23% em

QUAL É O PASSO A PASSO PARA QUEM QUER INGRES-

somente um dia por causa de uma declaração do governo

SAR, FAZENDO INVESTIMENTOS, NO UNIVERSO DAS

sul-coreano que avalia proibir negociações com cripto-

CRIPTOMOEDAS?

moedas no país. Em minha opinião, as criptomoedas são

Como eu já disse, o processo para iniciar a negociação com

mais comparáveis as ações negociadas nas Bolsas de Va-

Bitcoin é bastante similar ao que fazemos para investir

lores do que as moedas como o dólar ou o real, pela dinâ-

na Bolsa de Valores. Devemos nos cadastrar em empresas

mica de negociação e por não ter nenhuma representação

(corretoras) que estão habilitadas a negociar essas moe-

física, ao contrário das divisas americanas e brasileiras.

das. Após o cadastro, uma conta em nosso nome é criada
e temos que dar crédito a ela transferindo dinheiro que
depois poderão ser convertidas em Bitcoins. Não existe

POPULARIZAÇÃO DO BITCOIN NÃO PODE, ENTRETAN-

um valor mínimo obrigatório para iniciar os investimen-

TO, SER NOCIVA PARA O SISTEMA? OU SEJA, A “BOLHA”

tos. Você pode comprar uma unidade inteira de Bitcoin ou

ESTÁ PRESTES A EXPLODIR, COMO AVALIAM ALGUNS

a fração dela. Mas, geralmente, as corretoras permitem

ANALISTAS?

compras a partir de R$10,00. Para cada operação reali-

As criptomoedas são uma modalidade nova de “ativo”.

zada é cobrada uma corretagem e cada corretora possui

Ainda existem muitos ruídos tanto na forma negativa

uma plataforma onde se pode negociar e acompanhar as

quanto positiva, e isso pode criar respectivamente on-

cotações e evolução de sua carteira de Bitcoins. Você pode

das de pessimismo ou entusiasmo que pode levar a uma

optar em armazenar suas criptomoedas em uma carteira

grande desvalorização ou valorização das moedas sem

(wallet), que é identificada por um registro único e prati-

nenhuma característica lógica. Cada vez mais as pesso-

camente indecifrável. Esse registro funciona como uma

as devem investir em conhecimento financeiro para que

senha que permite que você realize as operações com

possa avaliar o melhor investimento para si e se proteger

suas criptomoedas. Agora, caso você perca essa, senha é

das intempéries do mercado de alto risco como é o mer-

impossível ter acesso à carteira e, consequentemente, aos

cado das moedas digitais com isso se proteger de uma

seus Bitcoins. Então, você é o responsável pela segurança

possível bolha fica mais fácil mesmo não sendo possível

das suas moedas.

Pixabay

ATÉ POR CONTA DO QUE VOCÊ ACABA DE RELATAR, A
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CASO UMA COMPRA SEJA FEITA DE MODO ERRADO, É
POSSÍVEL VOLTAR ATRÁS E RECUPERAR O DINHEIRO POR
MEIO DE ALGO PARECIDO A UM ESTORNO BANCÁRIO?

Não. Não é possível reverter operações de Bitcoin após
serem enviadas para a rede. Cada transação realizada é
escrita em um bloco de um banco de dados distribuído e
replicado a todos nós da rede. Em outras palavras, para reverter uma operação você precisaria alterar o registro em
todos os milhares de computadores pertencentes à rede.

Acredito que daqui a algum tempo,

Seria necessário um poder de processamento absurdo.

a utilização das criptomoedas será

E QUE DADOS O COMPRADOR PRECISA QUE FORNECER

tão transparente e corriqueira como

NA HORA DA COMPRA?

a utilização da internet e outras

No caso de uma compra em um estabelecimento, por

tecnologias que até pouco tempo atrás

exemplo, o vendedor deve lhe informar o endereço destinatário, ou seja, o número da carteira que irá receber o

eram tabus a serem quebrados.

pagamento. Com essa informação, o programa que forma
a sua wallet irá gerar uma transação, e a enviará pela in-

sua carteira e realize as operações com os seus Bitcoins. A

ternet com a quantidade de Bitcoins necessárias para a

posse da chave privada de uma carteira virtual é a única

compra. Na hora de negociar o Bitcoin em uma corretora,

forma de utilizar as moedas digitais, e a sua posse é a úni-

você deve informar somente o valor em dinheiro que dese-

ca maneira de comprovar que as criptomoedas realmen-

ja converter em criptomoeda, ou seja, realizar uma opera-

te pertencem a você. Por isso, é altamente recomendável

ção de compra. Informações como RG e CPF são solicitadas

que não se mantenha as criptomoedas por muito tempo

apenas no momento do cadastro de sua conta na corre-

na custódia de corretoras ou carteiras virtuais. Enquanto

tora. No Brasil a CVM, Comissão de Valores Mobiliários

suas moedas estiverem lá, o domínio da chave privada é

proibiu fundos de investimentos regulados a investirem

deles. Com relação à vulnerabilidade, nenhum sistema é

em moedas virtuais, por não considerar as criptomoedas

totalmente imune a invasões de hackers ou qualquer outro

como ativos financeiros. De acordo com a CVM, ainda não

tipo de crime cibernético. Vários sistemas bancários tradi-

existe uma definição de natureza jurídica e econômica em

cionais altamente protegidos já foram alvos de invasões. E

relação ao mercado de criptomoedas. Talvez uma solução

com corretoras online não é diferente.

para este problema seja a regulamentação da moeda. Esse
assunto já está sendo discutido pelo governo brasileiro.

OS RENDIMENTOS AUFERIDOS COM AS APLICAÇÕES

VOLTANDO À QUESTÃO DE SEGURANÇA, ESSES SISTE-

EXEMPLO, NA HORA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE

SÃO PASSÍVEIS DE ALGUM TIPO DE TAXAÇÃO? POR
MAS SÃO, EFETIVA E REALMENTE, IMUNES À AÇÃO DE

RENDA, QUANDO O CONTRIBUINTE TEM QUE JUSTIFI-

HACKERS?

CAR O CRÉDITO DO DINHEIRO?

As carteiras nas quais são armazenadas as criptomoedas

Mesmo que as criptomoedas não sejam consideradas

utilizam tecnologia de chaves públicas e chaves privadas

moedas regulamentadas, a Receita Federal esclarece que

para realizar uma transação segura. Imagine que você pos-

elas devem ser declaradas como “Outros Bens”, na opção

sua dez Bitcoins em sua wallet. Essa carteira digital é iden-

“Bens e Direitos” de sua declaração de Imposto de Renda.

tificável por um registro ou endereço que é derivado de

Essa instrução está valendo desde 2017. Ganhos mensais

uma chave pública criptografada, e esse mesmo registro

superiores a R$ 35 mil serão tributados a uma alíquota de

ou endereço pode ser fornecido a uma segunda pessoa que

15%. O recolhimento do imposto sobre a renda deverá ser

conseguirá visualizar o saldo disponível em sua carteira,

realizado até o último dia útil do mês seguinte ao da tran-

ou seja, seus dez Bitcoins, mas não poderá acessá-la. E é

sação, por meio do programa de Apuração dos ganhos de

aí que entra a chave privada, que permite que você abra a

Capital. O sistema pode ser baixado no site da Receita Fe-
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deral. O assunto ainda está sendo amplamente discutido

da conversão da moeda virtual e moeda tradicional. Como

pelas autoridades no Brasil. Assim, mesmo que elas ainda

as criptomoedas não são regulamentadas, as ações que os

não sejam moedas reguladas, é importante sempre ficar

governos podem tomar ainda são um pouco imprevisíveis.

atento a novas regras estabelecidas, principalmente pela

Particularmente, acredito que, no Brasil, a adoção em larga

Receita Federal, a fim de evitar problemas futuros.

escala das criptomoedas para pagamento de compras do
dia a dia ainda está um pouco longe de se concretizar por

SENDO O BITCOIN UMA MOEDA, UM PANIFICADOR PODE

questões culturais, flutuação cambial imprevisível, res-

ACEITAR UM PAGAMENTO DE UM CLIENTE DE SUA PA-

trições tecnológicas como interfaces para os pagamentos

DARIA OU, AINDA, PAGAR UM FORNECEDOR COM ELE?

e também por razões fiscais que ainda não está claro de

COMO ISSO FUNCIONA?

como será tratado. Ainda existem muitas especulações e

Uma transação comercial, como o pagamento de uma con-

dificuldade de entendimento envolvendo essas moedas, o

ta em uma padaria ou restaurante se dará na troca de có-

que pode trazer uma incerteza ao comerciante em aceitar

digos alfanuméricos entre as partes. Essa troca poderá ser

pagamentos com elas.

feita por aplicativos como as carteiras virtuais, QR Codes,
NFC e por meio de interfaces que estão sendo desenvolvi-

E QUE OUTRAS OPÇÕES DE CRIPTOMOEDAS O INVESTI-

das por diversas empresas em todo o mundo. Possivelmen-

DOR TEM NO MERCADO, COMO ALTERNATIVA DE COMPRA

te, logo existirão cartões atrelados à sua carteira online,

AO BITCOIN? EXISTE ALGUMA MAIS “PROMISSORA”?

que permitirão pagamentos similares ao que fazemos hoje

O Bitcoin ainda é a principal e mais famosa criptomoeda

em dia. Já existem milhares de estabelecimentos que ado-

do mundo, mas existem algumas alternativas para quem

taram o Bitcoin como forma de pagamento, principalmente

deseja diversificar a sua utilização. Não existe uma moe-

nos estados Unidos e na Europa. No Brasil, esse movimen-

da que seja mais promissora do que a outra e, sim, a sua

to ainda é bem tímido, mas os comerciantes já enxergam

aplicação de acordo com a necessidade de cada mercado.

algumas vantagens na aceitação da moeda. Por exemplo,

Alguns exemplos de outras criptomoedas são o Ripple,

deixam de perder as taxas para os bancos e operadoras de

mais utilizada para transações entre países e grandes

cartão de crédito e podem se beneficiar com uma possível

corporações; o Dash, que permite anonimato e confirma-

valorização da criptomoeda. Entretanto, existem alguns

ção instantânea das transações realizadas; e o Ethereum,

empecilhos no recebimento de pagamento via criptomoe-

que pode ser usado como moeda ou tecnologia para via-

das, como possível e rápida desvalorização cambial e altas

bilizar contratos inteligentes.

taxas que podem a ser criadas pelo governo no momento
PARA FINALIZAR, A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR:
COMO PROFISSIONAL DESSE MERCADO, VOCÊ ACREDITA QUE VALE A PENA INVESTIR EM BITCOINS?

Essa é a “pergunta de ouro”, e julgo que cada um deverá
buscar a sua própria conclusão. O que posso dizer é que,
como em qualquer investimento, devemos conhecer o mínimo do funcionamento e riscos atrelados do mercado a
ser investido com o objetivo de reduzir a possibilidade de
possíveis perdas, ainda mais por se tratar de um mercado de alto risco e volátil como as criptomoedas. Acredito
que daqui a algum tempo, a utilização das criptomoedas
será tão transparente e corriqueira como a utilização da
internet e outras tecnologias que até pouco tempo atrás
eram tabus a serem quebrados. Nesse cenário, questões
Pixabay

técnicas serão cada vez mais abstraídas e toda a complexidade será encapsulada em sistemas e interfaces que
facilitarão a vida de todos.
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HOMENAGEM / DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na comemoração do Dia Internacional da Mulher,
SAMPAPÃO presta uma merecida homenagem a todas
as mulheres fortes e sensíveis da panificação.

PAIXÃO:

A CHAVE DO
PODER FEMININO

O

s temas relacionados ao empoderamento feminino ganham cada vez mais destaque no âmbito de um processo
de discussões bastante produtivo e atualizado. Com toda
a certeza, você já ouviu falar dele no trabalho, apareceu

no seu feed de notícias do Facebook, ou, ainda, você viu em alguma
mídia por aí. Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero
em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o
efetivo fortalecimento das economias, para o impulsionamento dos
negócios e a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e
crianças, e, é claro, para o desenvolvimento sustentável.
E se junto com dedicação e competência, a paixão é o componente chave do sucesso das mulheres no mundo dos negócios, com a
aproximação do Dia Internacional da Mulher, data a ser comemorada agora, no dia 8 de março, a discussão sobre o
empoderamento feminino, além de muito presente
na mídia, merece uma atenção especial. E a conclusão é que, sim, as mulheres podem e, muito

Dom Bosco

mais do que isso, devem ganhar consciência
de seu próprio poder e se integrar ainda mais
na vida da sociedade, porque essa integração
é absolutamente indispensável e extremante
produtiva. Em outras palavras, elas precisam

Freepik

ANDREIA.
A primeira mulher
na Diretoria do
SAMPAPÃO.
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reconhecer que são capazes, para, então, começar a fazer mudanças cada vez mais signifi-

cativas no mundo em que vivemos e que somente elas
podem realizar.
E a boa notícia é que muitos bons exemplos de parmulheres fortes, integradas à panificação e, de maneira
muito especial, à atuação do SAMPAPÃO. Um deles é o
trabalho consistente que, há anos, vem sendo realizado,
com muita competência e dedicação, pelas mulheres de

Nova Viva Noite

ticipação nesse sentido já estão sendo oferecidos por

FÁTIMA, DA NOVA VIVA NOITE.
Mimos delicados para as clientes.

seu Comitê Feminino, notadamente no âmbito de ações

bi o convite do Sr. Antero, presidente dele, senti um misto

de responsabilidade social e da sustentabilidade. O suces-

de felicidade e de receio, uma vez que essa é uma respon-

so de diversas campanhas promovidas pelas “Damas da

sabilidade muito grande. Mas ele me tranquilizou, dizen-

Panificação” em prol de crianças carentes e idosos, junto

do que o bom trabalho que eu já vinha realizando como

a entidades assistenciais, bem como em defesa do meio

empresária e associada, participando ativamente dos tra-

ambiente – como a da “Sacola Vai-e-Volta” e a da recicla-

balhos das entidades, já eram credenciais suficientes para

gem do óleo de cozinha – comprovam amplamente essa

comprovar o acerto de minha escolha para assumir o car-

assertiva. “A gente acredita que as mulheres podem e têm

go. E eu aceitei esse compromisso de coração aberto, com a

a obrigação de fazer muito pelo aperfeiçoamento da so-

certeza de que minha entrada na Diretoria do SAMPAPÃO

ciedade. Elas são mais atentas e sensíveis aos problemas

vai abrir espaço e inspirar muitas outras mulheres a par-

que nos cercam, e muito mais hábeis na descoberta de

ticipar, de maneira ativa também, da vida das entidades”,

soluções que podem, efetivamente, promover o resgate

sintetiza Andreia, com um grande sorriso.

da cidadania e mudanças positivas na vida da comuni-

A nova diretora Andreia é, entretanto, apenas um en-

dade”, enfatiza Evane dos Santos, presidente do Comitê

tre muitos exemplos de mulheres que construíram e con-

Feminino do SAMPAPÃO.

tinuam edificando a história da panificação paulistana,
paulista e brasileira. Quem der um pulo na Padaria Nova

A PRIMEIRA DIRETORA

Viva Noite, do Jardim Colonial, Zona Sul de São Paulo, com

Outra mulher forte da panificação é Andreia Roldão Peres-

toda a certeza, vai entender muito bem o que isso quer

trelo, proprietária da Panificadora Dom Bosco, do bairro do

dizer. Lá, vai encontrar a proprietária Fátima Baptista, que

Bom Retiro, em São Paulo, que, recentemente, inaugurou

é referência da casa pelo modo gentil e atencioso com que

uma tradição, sendo eleita como a primeira mulher a inte-

trata seus clientes, principalmente as consumidoras. E é

grar o corpo diretivo das entidades, em toda a sua história.

especialmente para elas, que ela prepara todos os anos, na

“Estou há 24 anos na panificação, sempre acompanhando

data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, uma

de muito perto as atividades do SAMPAPÃO. E quando rece-

surpresa agradável, com a entrega de vários mimos. Em

SAMPAPÃO

2017, por exemplo, ela presenteou todas as mulheres que
foram à padaria no dia com um cupcake, acondicionado
numa embalagem delicada, e um jogo de pincéis de maquiagem, para elas colocarem na bolsa. “Este ano, ainda
não decidi o que vamos fazer. Mas, com certeza, teremos
presentes para as clientes. É muito bom dar essa retribuição ao carinho que elas nos dedicam o ano inteiro, e mais
ainda ver aqueles lindos sorrisos estampados em seus
rostos quanto recebem o presentinho”, ensina Fátima, que
DAMAS DA PANIFICAÇÃO.
A presidente Evane (dir.), com suas
parceiras do Comitê Feminino Rita
Rubeis (centro) e Edna Matiko.

não tem especialização acadêmica em Marketing de Relacionamento, mas que poderia, tranquilamente, dar aula
em qualquer faculdade especializada na matéria.
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NA MÍDIA / REDES SOCIAIS

Antenado com
a evolução das
ferramentas da
internet, SAMPAPÃO
registra expressivo
crescimento nas
redes sociais.

D

Marcus Frediani

SUCESSO TAMBÉM
NA MÍDIA DIGITAL

CARLOS, DO LT3. Integração das mídias
eletrônicas está atraindo mais e mais
pessoas para dentro do SAMPAPÃO.
E muitas novidades ainda vêm por aí!

ois milhões e quinhentos mil e contando. Este

conteúdo oferecido pela TV SAMPAPÃO no âmbito das re-

era o status do marcador de acessos do canal da

des sociais. Isso vem acontecendo há cerca de dois anos,

TV SAMPAPÃO no Youtube no meio de janeiro:

quando todo o material em vídeo produzido por ela – e

um número realmente impressionante, regis-

que, antes, podia ser visto apenas no site das entidades

trado apenas por grandes influenciadores presentes na

– passou a ser replicado e oferecido em seu canal exclusi-

conhecida rede social de compartilhamento de vídeos. A

vo no Youtube, transformando-o praticamente num blog,

contabilidade expressiva vem de uma “plateia” que cresce

com troca de ideias, perguntas técnicas e informações no

a cada dia, formada por mais de 15.000 internautas ins-

seu campo de “Comentários”.

critos regularmente no canal, além dos visitantes esporá-

Mas, é claro, não foi só isso: “O que turbinou o ace-

dicos, que vêm e acabam se inscrevendo nele também. E

lerado crescimento dos acessos foi a integração dele

detalhe importante, não só do Brasil, como do mundo todo.

com as demais mídias eletrônicas atualmente utilizadas

Para atrair a visitação, o conteúdo no Youtube – que já

pelo SAMPAPÃO, que, além do site, integram sua página

integra centenas de vídeos –, é ampliado semanalmente,

no Facebook e suas contas no Instagram e no Whatsapp

por meio da inclusão de novos materiais, que vão de gra-

também. Tudo com o objetivo de colocar na ‘prateleira’

vações de eventos promovidos e que contam com a par-

os produtos e serviços oferecidos pelo SAMPAPÃO e tra-

ticipação do SAMPAPÃO, passando por reportagens abor-

zer mais pessoas para dentro dele, desde panificadores,

dando assuntos gerais ligados ao universo da panificação e

alunos da Escola IDPC e até profissionais e donas de casa,

confeitaria, cursos e preparação de receitas exclusivas pro-

interessados em ingressar no ramo da panificação e con-

duzidas pela Escola IDPC, atualizações dos serviços ofere-

feitaria, ou mesmo no passo a passo das receitas”, explica

cidos pelas entidades, transmissões ao vivo de feiras como

Carlos Costa, diretor do LT3 Studios, responsável pela ad-

a FIPAN, até chegar a uma seção interativa da programa-

ministração das mídias sociais das entidades, bem como

ção, chamada de “Pergunte ao Presidente”, na qual Antero

do portal “Padocas Online”, aplicativo de geolocalização

José Pereira, executivo-chefe delas, responde a questões di-

criado para facilitar a vida dos apaixonados por padarias,

retamente encaminhadas pelos seus associados.

conectando-os 24 horas por dia com o universo da pani-

O sucesso da iniciativa vem da adoção de uma nova
estratégia focada na ampliação e na diversificação do

16
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ficação e da confeitaria. “E muitas novidades ainda vêm
por aí. Aguardem!”, finaliza Carlos, com um sorriso.
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ESPECIAL / PÁSCOA 2018

StockFree

TODO ANO TEM. O coelho e a caça
aos ovos (embaixo) são tradições
marcantes da Páscoa.

PÁSCOA: TEMPO DE
ALEGRIA E RENOVAÇÃO
StockFree

Descubra de onde veio a tradição da Páscoa
e de alguns de seus principais símbolos.

A

Páscoa é uma das comemorações mais impor-

determina o fim da escravidão de quatro séculos no Egito.

tantes das culturas ocidentais, trazendo a ideia

O terceiro significado da Páscoa é pouco conhecido. Ele

de renovação e esperança. Mas o que muita

remete a uma festa de grupos pastoris que viviam na ter-

gente não sabe é que a Páscoa – ou Pessach

ra de Canaã no segundo milênio antes de Cristo. No final

(“passagem” em hebraico) –, possui três significados. Para

das chuvas, entre março e abril, eles abandonavam suas

os cristãos é um acontecimento considerado pelas igrejas

terras e viajavam para a região das planícies, mais férteis.

ligadas a essa corrente religiosa como a maior e mais im-

A festa da Páscoa pedia proteção durante a travessia.

portante festa da cristandade, que celebra a ressurreição

Na tradição moderna a Páscoa é marcada pela troca

de Cristo, ocorrida três dias após sua crucificação, de acor-

de ovos de chocolate. Alguns historiadores sugerem que

do com o Novo Testamento. Já para os judeus, o Pessach

muitos dos atuais símbolos ligados à Páscoa, como os

18
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ovos de chocolate e os ovos são vestígios culturais da fes-

chocolates – da Páscoa, precisamos revistar a história.

tividade de primavera em honra de Ostara – a deusa da

O coelho é um animal que simboliza fertilidade graças

fertilidade, amor e do renascimento nas mitologias anglo-

à sua intensa prática reprodutiva. Desde civilizações bem

-saxã, nórdica e germânica –, que, posteriormente foram

antigas, como a egípcia, a ligação entre coelhos e fertili-

aprendidas pelas celebrações cristãs, depois da cristiani-

dade, primavera e nascimento foi estabelecida. Na Euro-

zação dos pagãos dessas etnias.

pa, os povos germânicos, possuíam uma narrativa mítica

Um ritual adaptado pela Igreja Católica no começo do

sobre a deusa Ostara. O coelho era símbolo do culto a

primeiro milênio depois de Cristo que fundiu com a festa

essa deusa, posto que, passado o inverno e tendo início o

da Páscoa, ocorreu no equinócio da primavera, quando

período da Primavera (estação que simboliza o “renasci-

os participantes pintavam e decoravam ovos e os escon-

mento”, a floração, a fertilização), os coelhos eram, com

diam, enterrando-os em tocas nos campos.

frequência, os primeiros a saírem de suas tocas e começarem a reproduzir-se.

E O COELHO?

Aos coelhos, símbolos de Ostara, as tradições rituais

Hoje em dia, sobretudo nos países ocidentais, o símbolo

germânicas associaram a prática de entrega de ovos de

do coelho é, seguramente, um dos mais associados à data

aves pintados com tintas para as crianças. Essa prática

da Páscoa, apesar de não estar atrelado ao significado

valia-se do subterfúgio da “caça do coelho”. No momento

cristão propriamente atribuído a essa data, isto é, a Res-

em que iam caçar os coelhos, elas encontravam, escondi-

surreição de Cristo. Para compreender os motivos dessa

dos nos campos, os ovos adornados. A cidade de Ostereis-

associação e, mais, para compreendermos o porquê de o

tedt, na Alemanha, leva esse nome em razão da referên-

coelho ter a “função” de “trazer os ovos” – hoje em dia, de

cia a essa prática.

Marcus Frediani

RETOMADA DO OTIMISMO
Paulo, pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).
A indústria deverá fazer nada menos do que 130 lançamentos, a maciça maioria deles à disposição do varejo de
padarias, com preços, em média, 3% mais caros do que os
do ano passado, com opções de produtos a partir de R$
6,99 (preço varejo), que deverão se mesclar à oferta dos
produtos artesanais e de produção própria desses estabelecimentos, tais como as tradicionais colombas e, no food
service, às suntuosas e saborosas receitas de bacalhau.
O clima entre os fabricantes de chocolate é de otimismo, sentimento que, segundo Ubiracy Fonseca, presiPrimeira data comercial do ano, a Páscoa, em 2018, virá

dente da Abicab, vem após do desempenho ruim no ano

com uma maior variedade de ovos de chocolates – ícones

passado, com queda muito grande na produção, contu-

de venda da comemoração no comércio –, com o objetivo

do, associado às perspectivas de retomada da economia.

de atrair tanto os consumidores dispostos a desembolsar

“Há maior diversificação de produtos, com as fabrican-

uma boa quantia de dinheiro, quanto aqueles que só pre-

tes misturando novos produtos com os tradicionais, e

tendem comprar uma “lembrancinha” para presentear ami-

preocupação em oferecer opções que caibam no bolso

gos e familiares. Isso ficou claro durante a realização do Sa-

de quem não tem dinheiro sobrando para comprar ovos

lão de Páscoa 2018, evento promovido em janeiro, em São

caros”, destacou Ubiracy.
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PRÊMIO JORNALISMO / HOMENAGEM À IMPRENSA

Fotos AZM

TIME DE PESO. Os grandes vendedores do
Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo 2017.

RECONHECIMENTO AO
TRABALHO DA IMPRENSA
Décima primeira edição do Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo destaca as
melhores reportagens sobre o pão no ano de 2017.

C

riado para reconhecer e homenagear o traba-

alizada no auditório do prédio-sede das entidades, no dia

lho dedicado dos profissionais de Imprensa ao

12 de dezembro.

longo do ano em prol da divulgação do setor

Os primeiros colocados em cada uma delas receberão

de panificação e confeitaria no Brasil, o Prêmio

uma passagem de ida e volta para Paris/França, mais 1.500

SAMPAPÃO de Jornalismo chegou, em 2017, à sua 11ª edição com vigor redobrado, mais uma vez contabilizando
um recorde de inscrições – mais precisamente 83 delas
– em suas três categorias: “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV & Internet”.
Devido ao grande número de trabalhos inscritos e,
principalmente, à elevada qualidade deles, o júri do concurso – formado por nove jurados, entre eles três diretores, um membro da Assessoria de Imprensa das entidades e cinco jornalistas ou membros da Imprensa, que
residem e desenvolvem suas atividades no estado de São
Paulo e que não tenham matérias inscritas no Prêmio –
teve que se esforçar bastante para fazer a seleção dos
vencedores. E estes foram conhecidos em cerimônia re-

20

IPC 816 Fev/Mar 2018

LUCINÉIA NUNES, DO ESTADÃO.
Uma das premiadas da noite.
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PRÊMIO JORNALISMO / HOMENAGEM À IMPRENSA

PRESENÇA MARCANTE.
A cerimônia de entrega
foi prestigiada por
um grande número de
profissionais da Imprensa.

euros para hospedagem e despesas pessoais. Os segun-

sobre a panificação em seus veículos, e por terem inscrito

dos colocados, uma passagem de ida e volta para Lisboa/

essas matérias no nosso prêmio, que é uma singela retri-

Portugal, mais 1.000 euros. E os terceiros colocados, uma

buição ao carinho que sempre recebemos da Imprensa e

passagem para Buenos Aires/Argentina, mais 500 dólares.

que no prestigia o ano todo, o que, para nós, é motivo de

Já os quartos e quintos colocados em cada uma das três

grande honra e orgulho para todos nós”, fez questão de

categorias receberam menções honrosas e um tablet.

registrar, sob aplausos, o presidente do SAMPAPÃO Antero

“Muito obrigado por vocês terem escrito sobre o pão e

José Pereira, ao final da cerimônia.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS GANHADORES
MÍDIA IMPRESSA
JORNALISTA:

1º

LUGAR

2º

LUGAR

3

º

4

º

º

Folha de S. Paulo

JORNALISTA:

André Biernath

MATÉRIA:

“10 perguntas sobre o glúten e 10
respostas sérias da ciência”

VEÍCULO:

Revista Saúde é Vital
Lucinéia Nunes

JORNALISTA:

Caetano Cury

MÍDIA ELETRÔNICA –
TV & INTERNET
JORNALISTA:

Henrique Silva

MATÉRIA:

“Começa hoje mais uma
FIPAN”

MATÉRIA:

“Padarias viram point na hora
do almoço em São Paulo”

VEÍCULO:

Rádio Bandeirantes

VEÍCULO:

TV Globo

JORNALISTA:

Ricardo Gouveia

MATÉRIA:

“Padarias abrem cedo e
padeiros precisam acordar
de madrugada”

VEÍCULO:

Rádio CBN

JORNALISTA:

Marcelo Andrade

JORNALISTA:

Caio Prestes

MATÉRIA:

“MASP exibe exposição com
obras desde o século IV a.c.
até o ano 2000”

VEÍCULO:

TV Globo

JORNALISTA:

Dias Lopes

MATÉRIA:

“De Cada Dia – Pães Artesanais”

MATÉRIA:

“Um pão, um gesto”

MATÉRIA:

“Francês por acaso”

VEÍCULO:

O Estado de S. Paulo

VEÍCULO:

Rádio CBN

VEÍCULO:

VEJA.com

Stephanie Vapsys

MATÉRIA:

“Pela paz”

VEÍCULO:

Revista Prazeres da Mesa

JORNALISTA:

LUGAR
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VEÍCULO:

JORNALISTA:

LUGAR

5

“Há de se respeitar a identidade
do pão”, diz português que dará
curso em São Paulo”

JORNALISTA:

LUGAR

Magê Flores

MATÉRIA:

RÁDIO

Patrícia Ferraz

MATÉRIA:

“Onde encontrar os melhores
pães da cidade”

VEÍCULO:

O Estado de São Paulo –
Caderno Paladar

IPC 816 Fev/Mar 2018

JORNALISTA:

Janaina Barros

MATÉRIA:

“Pão recheado é uma opção
para o frio”

VEÍCULO:

Rádio CBN

JORNALISTA:

Carlos Maglio

JORNALISTA:

Vinicius Mello

MATÉRIA:

“Fábricas de panetones
investem em novos sabores
para agradar consumidores”

VEÍCULO:

Rede Record

JORNALISTA:

Erico Aires

MATÉRIA:

“Padarias investem cada vez
mais na produção de pães
recheados”

MATÉRIA:

“Conheça a maior feira de
panificação da América
Latina”

VEÍCULO:

Rádio Câmara

VEÍCULO:

Band

COMEMORAÇÃO / BOLO DO MERCADÃO

Fotos Marcus Frediani

SAMPAPÃO oferece bolo gigante para a comemoração dos aniversários
de São Paulo e do Mercadão.
FELICIDADE EM ESTADO PURO. A alegria da
entrega de um presente tão especial à cidade.
No detalhe, o show da Unidos de Vila Maria.

PARABÉNS,

SÃO PAULO!
MONTAGEM AO VIVO.
Ao final, o bolo gigante
pesou 464 quilos.

O

aniversário de São Paulo ganhou um
presente muito especial neste último
dia 25 de janeiro: um bolo gigante confeccionado pelo SAMPAPÃO, com 464

quilos, cifra igual ao número de anos que a cidade completou em 2018. E o lugar escolhido para a
comemoração não poderia ser mais paulistano: o
Mercado Municipal de São Paulo, um dos mais importantes pontos turísticos da capital paulista, que,
na mesma data, festejou seus 85 anos de atividades.
A ideia era fazer o bolo comemorativo de quase
meia tonelada reproduzindo o mapa do município

Fev/Mar 2018 IPC 816
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COMEMORAÇÃO / BOLO DO MERCADÃO

nutricionista e coordenadora da Escola IDPC.
“Dar esse presente especial à população de São Paulo
foi um grande desafio proposto pelo Prof. Ricardo. A execução da ideia se deu ao longo de uma semana inteira,
e só foi possível graças ao esforço e à dedicação todo o
corpo técnico de profissionais altamente gabaritados e
motivados da Escola IDPC. E aí, foi ‘fácil’: vencemos mais
este desafio com grande satisfação e orgulho”, destacou,
por sua vez, o vice-presidente do Sindipan/Aipan-SP Rui
Manuel Rodrigues Gonçalves.
O bolo foi distribuído gratuitamente e saboreado com
muito gosto por centenas de cidadãos paulistanos, que
COM 32 SABORES.
Centenas de pessoas se
deliciaram com a gostosura.

atenderam ao convite para a festa. E isso tudo, é claro,
com direito ao tradicional “Parabéns a você” e com a participação da bateria da Escola de Samba Unidos de Vila

de São Paulo, destacando suas regiões. “Para valorizar a

Maria, que deu um verdadeiro show ao final do evento.

integração da cidade, julgamos que seria adequado fazer
a divisão dos bairros com frutas frescas e saborosas, uma

ESFORÇO RECOMPENSADO

para cada área e Prefeitura Regional. Assim, tivemos um

Diversas autoridades e personalidades também prestigia-

bolo com 32 sabores diferentes”, explicou o Prof. Ricardo

ram a comemoração no Mercadão. Entre elas, o vice-pre-

Magalhães, diretor cultural do SAMPAPÃO, que coman-

feito Bruno Covas, que fez questão de marcar presença

dou todo o projeto de elaboração do bolo gourmet, bem

no evento, acompanhado por várias pessoas de sua equi-

como de sua montagem ao vivo no Espaço de Eventos do

pe. “O duplo aniversário de 464 anos de São Paulo e de

Mercadão, uma experiência inédita, que garantiu a total

85 anos do Mercadão, assim como toda a população de

saudabilidade da verdadeira obra de arte de confeitaria,

nossa metrópole, mereciam esse presente. Só temos que

sem utilização de pasta americana e de corantes, tudo

agradecer ao SAMPAPÃO, nosso parceiro de sempre, por

alinhado com essa proposta.

mais esse evento maravilhoso”, registrou Bruno.

DESAFIO VENCIDO

esse bolo à comemoração dos aniversários de São Paulo e

Os números e quantidades dos ingredientes utilizados na

do Mercadão, bem como à população do município. Em-

confecção da peça também impressionam: “Fizemos 68

bora o bolo tenha sido gigante, foi uma pequena demons-

placas de pão de ló, com dois quilos cada, e utilizamos na

tração que nós, panificadores, fizemos questão de fazer

montagem mais de 100 quilos de recheio, além da cober-

em retribuição ao carinho que a cidade tem pelas nossas

tura, que levou mais de 200 quilos de frutas frescas e sa-

padarias. Foi muito gratificante, e só temos a agradecer

borosas, fornecidas graciosamente pelas bancas do Mer-

por mais essa oportunidade”, finalizou o presidente do

cado Municipal”, pontuou, na ocasião, Monise Baamonde,

SAMPAPÃO Antero José Pereira.

“Para nós foi uma grande satisfação poder oferecer

AUTORIDADES. A festa foi prestigiada
até pelo vice-prefeito Bruno Covas.
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EQUIPE NOTA 10! A satisfação do dever
cumprido, realmente, não tem preço.

ESCOLA IDPC / ENSINO À DISTÂNCIA

SAMPAPÃO

PLATAFORMA DO EAD
JÁ ESTÁ NO AR
Com o curso
de Higiene e
Manipulação, Escola
IDPC dá o start a
mais uma de suas
iniciativas de ensino.
EDUCAÇÃO PARA TODOS.
Com as facilidades do Ensino
à Distância pela internet, ficou
muito mais fácil aprender.

C

onforme a prévia anunciada na última edi-

ta sua fase inicial, o curso é inteiramente grátis.

ção da Revista IPC, já está no ar a plataforma

Obrigatório e indispensável para todo mundo que quer

de Ensino à Distância (EAD) da Escola IDPC, do

trabalhar com alimentos, o curso de Higiene e Manipulação

SAMPAPÃO, uma nova ferramenta para as pes-

(veja no quadro) é composto por 11 módulos, com avaliação

soas que desejam ingressar no universo da panificação e

ao final dos dez primeiros e uma revisão completa no últi-

confeitaria se aperfeiçoarem profissionalmente e evoluí-

mo. As aulas em vídeo – ministradas pelos experientes téc-

rem em seus negócios e carreiras. Após uma bem-sucedida

nicos da Escola IDPC e gravadas pelo LT3 Studios, a mesma

fase de testes internos, o primeiro curso oferecido – o de Hi-

produtora da TV SAMPAPÃO – podem ser acompanhadas a

giene e Manipulação – já se encontra à disposição de todos

qualquer hora e lugar pelos alunos. E a linguagem didática

os interessados no endereço da internet ead.sindipan.org.

das aulas é simples e direta, fruto do trabalho de especia-

br. Basta entrar, fazer sua inscrição e receber uma senha

listas em Ensino à Distância exclusivamente contratados

pessoal para assistir as aulas. E, detalhe importante: nes-

para desenvolvê-la, a fim de garantir a absorção gradati-

HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
Saiba mais sobre o primeiro curso oferecido pelo EAD do SAMPAPÃO.
A contaminação é a presença de qualquer matéria

é de caráter obrigatório para todos os profissionais que

estranha que não pertença ao alimento. Para quem tra-

atuam nessa área, são apresentados conteúdos funda-

balha no setor de alimentação é indispensável e exigido

mentais os quais constam na legislação Brasileira e que

por lei, compreender a maneira correta de manipular os

regulam, por meio de leis e portarias, as formas adequa-

alimentos seguindo as condutas das Boas Práticas de Fa-

das de higiene e manipulação de alimentos impedindo de

bricação. Dessa forma, o curso de Higiene e Manipulação

forma consciente a contaminação alimentar.
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va e completa dos conhecimentos de cada módulo. E, se o

tadas, de forma bastante objetiva, pelos avanços tecnológi-

aluno for aprovado em todos eles, receberá um diploma

cos da internet. Assim, tudo no EAD do SAMPAPÃO foi pen-

validado pela Escola IDPC, com certificação do Ministério

sado para, da melhor maneira possível, disseminar entre os

da Educação e Cultura, o MEC.

alunos conhecimentos e boas práticas atualizadas dentro

“A promoção dos cursos de Ensino à Distância represen-

do universo mutante da panificação e da confeitaria, que

ta a materialização de uma ideia bem antiga do SAMPAPÃO,

evolui e se aperfeiçoa a cada dia”, explica o Prof. Humberto

em linha com as mais modernas didáticas de ensino, facili-

Marzinotto Filho, gerente executivo da Escola IDPC.

DATA

DIAS

HORÁRIO

MARÇO

Especial de Páscoa (12h)
Atendimento ao Cliente (15h)
Responsável Técnico (20h)
Especial de Páscoa (12h)
Festival de Brownie (8h)
Salgados Fritos e Assados (20h)
Macarron Sofisticado (4h)
Pizzaiolo (20h)
Doces Portugueses (20h)
Noções em Confeitaria (112h)
Petit Gateau (4h)
Qualidade do Pão francês ( 12h)
Responsável Técnico (20h)
Técnicas c/ Bico de Confeitar (20h)
Massa Folhada (12h)
Petit Four Avançado (9h)
Chocolataria Fina (21h)
Pães Internacionais (12h)
Festival de Pães Doces (8h)
Interpretação do Laudo de Farinha (9h)
Cake Glass (9h)
Bolo sem Glúten (4h)

05/03 à 07/03
05/03 à 09/03
05/03 à 09/03
05/03 à 07/03
08/03 à 09/03
12/03 à 16/03
12/mar
12/03 à 16/03
12/03 à 16/03
12/03 à 03/05
14/mar
19/03 à 21/03
19/03 à 23/03
19/03 à 23/03
19/03 à 21/03
19/03 à 21/03
22/03 à 02/04
26/03 à 28/03
26/03 à 27/03
26/03 à 28/03
26/03 à 28/03
29/mar

Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qua.
Qui. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Qua.
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Qui. à Seg.
Seg. à Qua.
Seg. à Ter.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Qui.

08:30h às 12:30h
15:00h às 18:00h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
14h30h às 18h30h
18:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21:30h
18:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
15:00h às 18:00h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:30h

ABRIL

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018
CURSO

Pães Rústicos Internacionais (20h)
Atendimento ao Cliente (15h)
Pizzaiolo (20h)
Rotulagem Nutricional (8h)
Sopas e Caldos (12h)
Salgados Fritos e Assados (20h)
Fermentação Natural (16h)
Noções em Panificação (112h)
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h)
Responsável Técnico (20h)
Interpretação do Laudo de Farinha (9h)
Tábuas de Frios (3h)
Macaron Sofisticado (4h)
Petit Gateau (4h)
Cheesecake (08h)
Pães Internacionais (12h)
Doces Finos (12h)
Boutique do Cupcake (8h)
Pão Italiano (12)
Especial de Massa Folhada (12)
Técnicas de Congelamento de Pães (12h)
Cake Glass (8h)

02/4 à 06/04
02/4 à 06/04
02/04 à 06/04
02/04 e 03/04
02/04 à 04/04
02/04 a 06/04
09/04 à 12/04
09/04 à 23/05
09/04 à 10/04
09/04 à 13/04
09/04 à 11/04
09/04/18
10/04/18
11/04/18
12/04 à 13/04
16/04 à 18/04
16/04 à 18/04
19/04 à 20/04
23/04 a 25/04
23/04 à 25/04
25/04 à 27/04
26/04 à 27/04

Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Terç.
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Sex.
Seg. à Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg.
Ter.
Qua.
Qui. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Qui. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Qua. à Sex.
Qui. à Sex.

08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:00h às 18:00h
14h30 às 18:30h
08:30h às 12:30h
14h30 às 18:00h
14h30 às 18:30h
14h30 às 18:30h
15:00h às 18:00h
08:30h às 11:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14h30 às 18:30h
08:30h às 12:30h

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.
Escola IDPC
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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

95898-4448
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GOURMET / PÁSCOA

UM CARDÁPIO MUITO ESPECIAL
A Páscoa é época de renovação. E, você sabe muito bem, os clientes da sua
padaria adoram novidades. Então, que tal surpreendê-los com estas delícias
criadas idealizadas para a ocasião pela equipe da Escola IDPC? Confira, inclua
as receitas em seu Menu de Páscoa e boas (e renovadas) vendas para você!
BRIGADEIRO
GOURMET DE AVELÃ
RENDIMENTO: 27 UNIDADES COM

25G CADA

Ingredientes
Leite Condensado
Chocolate ao Leite
Avelã
Manteiga sem Sal

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

1. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Triturar a avelã.
3. Derreter o chocolate e juntar o leite condensado e a
manteiga.
4. Levar ao fogo médio, mexendo sempre, até desprender
do fundo da panela.

Porcent. (%)
100
25
20
5

Quant. (g/ml)
500
125
100
25

5. Desligar o fogo e acrescentar a avelã.
6. Deixar esfriar em geladeira, enrolar no tamanho
desejado, bolear e passar na cobertura de sua
preferência.

Informação Nutricional (Porção com 25g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 94kcal = 395kJ
Carboidratos 13g
Proteínas 2,5g
Gorduras Totais3,7g
Gorduras Saturadas 0,22g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0g
Sódio 0mg

%VD(*)
5%
4%
3%
7%
1%
VD não estabelecido
-

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

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

PÃO DE NOZES
COM GOTAS DE
CHOCOLATE
RENDIMENTO: 18 UNIDADES COM 400G CADA
ESPONJA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 40
Farinha de Centeio
6,6
Farinha de Trigo Integral 6,6
Fermento Biológico Seco 1
Massa Madre Líquida
27
Água
35

Quant. (g/ml)
900
150
150
25
600
800

REFORÇO

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da formulação da esponja,
inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Adicionar a água aos poucos.
4. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta.
5. Retirar da masseira, colocar em um recipiente plástico,
cobrir com filme plástico e deixar desenvolver em
temperatura ambiente por aproximadamente 60 minutos,
ou até dobrar de volume.

4. Misturar por 5 minutos na velocidade rápida (2), ou até
atingir o ponto de véu.
5. Dividir a massa em peças com 300g cada, bolear e
deixar descansar por 15 minutos, coberta com plástico.
6. Modelar a massa (baguete), cortar em canoa na parte
central da peça e deixar crescer.
7. Pincelar com ovo, e decorar com açúcar de confeiteiro,
gotas de chocolate e nozes inteiras.
8. Fornear em temperatura de 180ºC por
aproximadamente 25 minutos.

Reforço
1. Pesar todos os ingredientes da formulação do reforço.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na
masseira.
3. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).

Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 60
Farinha de Centeio
5
Farinha de Trigo Integral 5
Sal
1,8
Manteiga ou Margarina 7,5
Leite em Pó
5,3
Glucose
2
Açúcar Refinado
30
Uvas Passas
12
Nozes Picadas
12
Gotas de Chocolate ao Leite 12
Melhorador
0,8
Água
20

Quant. (g/ml)
1.800
150
150
54
225
160
60
450
350
350
350
24
600

DECORAÇÃO
Ingredientes
Porcent. (%)
Gotas de Chocolate ao Leite 100
Açúcar de Confeiteiro
62
Nozes Inteiras
62
Ovos para Pincelar
-

Quant. (g/ml)
400
250
250
q.b.

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 160kcal = 671kJ
Carboidratos 29g
Proteínas 3,8g
Gorduras Totais 3,4g
Gorduras Saturadas 1g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1,6g
Sódio 197mg

%VD(*)
8%
10%
5%
6%
5%
VD não estabelecido
6%
8%

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

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

CUSCUZ PAULISTA
RENDIMENTO: 1 UNIDADE COM
APROXIMADAMENTE 1.900G

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
Esponja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingredientes
Água
Molho de Tomate
Milho cozido
Ervilha
Sardinha
Atum
Cebola
Tomate
Palmito
Ovos Cozidos
Sal
Alho
Farinha de Milho

Porcent. (%)
100
68
20
20
25
34
10
20
40
20
1
-

Quant. (g/ml)
1.000
680
200
200
250
340
100
200
400
200
a gosto
10g
q.b.

Pesar todos os ingredientes da formulação.
Refogar a cebola, o alho e juntar o tomate.
Em seguida, colocar o milho, a ervilha, o palmito, o atum e deixar refogar.
Adicionar molho de tomate, a água e corrigir o sal. Deixar levantar fervura.
Adicionar a farinha de milho e deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos.
Colocar em forma de pudim untada com óleo.
Levar a geladeira e servir em seguida.

Sugestão para Decoração
Sardinhas, tomate, palmito, ovo cozido, tomate seco e azeitonas.

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 58kcal = 241kJ
Carboidratos 3,1g
Proteínas 4,4g
Gorduras Totais 3,1g
Gorduras Saturadas 0,48g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,82g
Sódio 227mg

%VD(*)
3%
1%
6%
6%
2%
VD não estabelecido
3%
9%

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

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

EMPANADAS
DE ATUM
RENDIMENTO: 30 UNIDADES COM

60G CADA

MASSA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 100
Cerveja
40
Banha
25
Gordura Vegetal
25
Gemas
17
Açúcar
4
Sal
4

Quant. (g/ml)
500
200
125
125
60
20
20

RECHEIO
PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Na batedeira com a raquete, juntar os ingredientes secos
com as gorduras e bater na velocidade 1 até formar uma
farofa.
3. Em seguida, acrescentar as gemas e a cerveja até a massa
ficar homogênea.
4. Colocar a massa em um bowl e levar para gelar por
aproximadamente 20 minutos, ou até a gordura solidificar.
5. Retirar da geladeira, polvilhar a mesa com farinha de trigo
e abrir a massa com o rolo, deixando uma espessura de
0,5cm.
6. Para o recheio, misturar todos os ingredientes, ou, se
preferir, colocar o requeijão na base da massa com o auxílio
de uma manga, e depois adicionar o recheio de atum.

7. Usar cortador redondo e rechear. Fechar em formato de
meia lua e passar a carretilha nas laterais.
8. Pincelar com ovos e passar na cobertura de sua
preferência: gergelim, orégano, xerém ou parmesão.
9. Assar em forno lastro a 200ºC por 25 minutos ou forno
turbo a 160ºC por 25 minutos.

Ingredientes
Cebola Picada
Atum Ralado
Tomate Picado
Azeitona Verde
Cheiro Verde
Requeijão

Porcent. (%)
100
73
50
33
10
-

Quant. (g/ml)
300
220
150
100
30
q.b.

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 105kcal = 439kJ
Carboidratos 8,2g
Proteínas 2,7g
Gorduras Totais 6,7g
Gorduras Saturadas 1,7g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,75g
Sódio 219mg

%VD(*)
5%
3%
4%
12%
8%
VD não estabelecido
3%
9%

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – Equipe Técnica da Escola IDPC:
Fotos: Cláudio Lira.

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

OS CARBOIDRATOS
E A ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

A equivocada demonização dos carboidratos apresenta-se cada
vez mais difundida entre os pseudoconhecedores e, também,
entre os multiplicadores das dietas de moda.

A

tualmente, o mundo enfrenta um grande pro-

síveis, entre elas o câncer e as doenças cardiovasculares.

blema de saúde: a obesidade e ou o sobrepeso.

Essa é a razão maior pela qual as pessoas – e também

Estar acima do peso pode gerar consequências

os profissionais de saúde – têm para justificar o medo de

físicas bastante criticas muito além da estéti-

consumir alimentos que, pretensamente, podem engor-

ca. A obesidade é uma doença que pode causar outras

dar. E isso inclui o grupo dos carboidratos. A demonização

consequências, como as doenças crônicas não transmis-

desse nutriente apresenta-se cada vez mais difundida en-

Fotos: StockFree

NA HORA DA COMPRA.
A escolha dos carboidratos mais
adequados a cada pessoa e
momento é fundamental.
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Por Dra. Vanderlí F. Marchiori*

tre os pseudoconhecedores e, também, entre os multiplicadores das dietas de moda. Vamos aos fatos.
Segundo o Prof. Dr. Mauro Fisberg, pediatra especialista em obesidade infantil pela UNIFESP, a obesidade é resultado de uma mudança no estilo de vida, com redução
de prática de atividade física, aliada à troca de refeições
completas e balanceadas por sanduíches e refeições de
alta densidade calórica dos fast foods, entre outros modismos, que, quando associados, podem levar a comportamentos compulsivos.
Essa posição converge com a postura do Ministério
da Saúde do Canadá, que elege a promoção da melhora
no estilo de vida como solução para o problema de obesidade no país. Em estudos conduzidos por lá, um dado
chama a atenção: o consumo de alimentos considerados
snacks não atinge 1% do total de sódio consumido pelos

tos gera ganho de peso. Especialmente os carboidratos

adolescentes e crianças. Quando analisamos as reco-

vindos de açucares e do trigo, por conter glúten. O con-

mendações dietéticas do Japão é de interesse observar

sumo exagerado de qualquer nutriente pode gerar ganho

que uma das mais comuns é de fazer pelo menos uma

de peso. Essa é a verdade. Cada grama de carboidrato pro-

das refeições em conjunto com toda a família, fato que

porciona ao nosso corpo quatro calorias, e cada grama

evidencia a importância da cultura alimentar como base

de gordura proporciona nove calorias. O mais coerente

do equilíbrio nutricional.

seria reduzir o consumo de gorduras para que houvesse

A Comissão Europeia de Saúde Pública reforça a im-

redução de peso. Conforme se pode constatar na Pirâmi-

portância da autorregulamentação como forma de pro-

de de Harvard, na Pág. 34, a recomendação de consumo

moção à saúde. E vai além, enfatizando que as regras

de carboidratos é bastante representativa e, por isso, está

devem seguir uma ética baseada em informações legais,

na base da estrutura.

decentes, honestas e permeadas pela verdade. O Rei-

Nosso corpo precisa de 40% a 55% de calorias diárias

no Unido, por meio de estudo conduzido por entidades

vindas de carboidratos. Quando não há o consumo ade-

governamentais, constatou que crianças em sobrepeso

quado, nosso corpo é obrigado a usar a massa muscular

apresentavam baixos índices de atividade física, que foi

como fonte de energia. Depois de usar parte dela, passa a

substituída por maior tempo de exposição ao compu-

usar os estoques de gordura. Portanto, fazer dieta de ema-

tador e a televisão. Além disso, foi constatado também

grecimento com exclusão de carboidratos ou baixíssimo

que o IMC dessas crianças é inversamente proporcional

consumo deles pode levar à redução de massa muscular

ao consumo de biscoitos, balas e chocolates, fato este já

e à consequente flacidez de tecidos.

constatado em pesquisa realizada nos Países Baixos.

A escolha dos carboidratos mais adequados a cada pessoa e momento é fundamental. Antes da pratica de ativi-

E OS CARBOIDRATOS, SÃO DEMONIZADOS POR QUÊ?

dade física, deve-se consumir carboidratos de fácil diges-

O entendimento incorreto é que o consumo de carboidra-

tão e rápida liberação de glicose sanguínea. Exemplo: pão

É importante frisar que uma conduta alimentar rica em alimentos-fonte de
antioxidantes minimiza os riscos de obesidade, de doenças cardiovasculares e
câncer, entre outras doenças.

Fev/Mar 2018 IPC 816
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PIRÂMIDE DE HARVARD.
A recomendação
de consumo de
carboidratos é bastante
representativa. Por isso,
eles estão na base da
estrutura.

Vitaminas Múltiplas
(para maioria)
Manteiga,
carnes vermelhas gordas

Ricas em gordura e calorias
Consumo esporádico

Açucares, doces, sal, cereais refinados
e refrigerantes

Ricos em calorias e pobre em nutrientes
Consuma esporadicamente

Leite e derivados

Ricos em proteínas e cálcio
opte por produtos magros
Consuma 3 vezes ao dia

Aves, peixes, frutos do mar,
carnes e ovos

Ricos em proteínas e gorduras
Consuma 1 a 2 vezes ao dia

Frutas

Ricas em vitaminas e fibras (sempre
que possível, coma com a casca)
Consuma 3 a 5 vezes ao dia

Cereais integrais
(arroz, pães e massas)

Ricos em fibras
Consuma na maioria das refeições

Pratique exercícios
físicos regularmente

Leguminosas e oleaginosas

Álcool em moderação
(a menos que
contraindicado)

Ricas em vitaminas, minerais e fibras
Consuma 1 a 2 vezes ao dia

Verdudras e legumes

Ricos em vitaminas, minerais e fibras
Consuma 3 a 5 vezes ao dia

Óleos vegetais saudáveis (azeite de
oliva, óleo de canola)

Ricos em gorduras mono e poliinsaturadas
Consuma diariamente

Hidrate-se e mantenha
um peso saudável

com mel ou geleia de frutas. Já para os jantares, a melhor

soas que não apresentam doença celíaca ou sensibilidade

escolha sempre será de um carboidrato de baixo índice gli-

não celíaca ao glúten.

cêmico. Isso quer dizer que ele será liberado lentamente
em nosso corpo. Exemplo: macarrão a bolonhesa.

É importante frisar que uma conduta alimentar rica
em alimentos-fonte de antioxidantes minimiza os riscos
de obesidade, de doenças cardiovasculares e câncer, entre

O GLÚTEN NÃO É O VILÃO

outras doenças. Portanto, é incompleto e incorreto o ato

Especificamente analisando o trigo, pode-se observar que

de somente informar a presença inadequada de nutrien-

este cereal é fonte de carboidratos e contém uma fração

tes nos rótulos, sem que haja a recomendação de alterna-

de proteínas, entre elas o glúten. As dietas de moda estão

tivas de consumo. Mesmo porque há alimentos já arrai-

pregando o não consumo de glúten, alegando que esse

gados em nossa cultura que, independentemente de sua

nutriente seria responsável pelo surgimento de doenças

composição, continuarão a ser consumidos como forma

autoimunes, entre outras questões. O fato é que isso re-

de perpetuação dela.

almente acontece para quem já apresenta a doença celí-

Finalmente, cabe ressaltar que a quantidade de con-

aca ou a sensibilidade não celíaca ao glúten. Esse grupo

sumo é o principal fator de promoção ou de aumento de

populacional está mapeado atualmente entre 2% e 6% da

risco de nossa saúde. Por isso, podemos entender que a

população mundial. Os outros 92% a 98% estão perfeita-

Pirâmide de Willet / Harvard é a mais referendada e usa-

mente aptos ao consumo de alimentos contendo trigo em

da em todo o meio científico e, aqui no Brasil, é validada

sua composição.

pela Universidade de São Paulo (USP). Como está claro,

Alimentos ricos em carboidratos, cuja base seja o
trigo, em geral apresentam menores índices glicêmicos

todas admitem esses alimentos, desde que observadas as
porções e frequência de consumo.

que os seus substitutos sem glúten, como, por exemplo,
a tapioca, que apresenta o dobro do índice glicêmico do
pão, ou o arroz, quando comparado ao macarrão. Esse
fato justifica não só o consumo regular desse grupo de
alimentos, bem como sua reinclusão no cotidiano de pes-

34

IPC 816 Fev/Mar 2018

A DRA. VANDERLÍ F. MARCHIORI é nutricionista, fitoterapeuta, consultora em nutrição da ABITRIGO e proprietária da VMR Assessoria em Saúde
(vanderlimarchiori@uol.com.br).
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SANTA EFIGÊNIA

Fotos Santa Efigênia

Renovada, a
Santa Efigênia
Pão & Cia. é um
verdadeiro “oásis”
em meio à frenética
dinâmica do entro de
São Paulo.

UMA JOIA BEM NO
CENTRO DE SAMPA

N

o Nº 57 da Rua Santa Efigênia, lugar que
ao longo dos anos ficou conhecido pela
grande concentração de lojas especializadas na venda de artigos eletrônicos,

os paulistanos já se acostumaram a encontrar um
verdadeiro “oásis” de sabor e tranquilidade em meio
à correria e ao frenético burburinho do centro da
capital. Trata-se da Padaria Santa Efigênia, uma tradição já “instalada” há mais de 60 anos na região, e
que, no ano passado, presenteou seus clientes e amigos com uma reforma completa, que a transformou
num ponto de encontro ainda mais aconchegante
para quem passa por ali, tanto para almoçar, comer
um delicioso lanche, ou mesmo só para tomar um
cafezinho ou uma média com pão e manteiga.
Tudo começou em 1956, quando a antiga Padaria Nova Airosa – esta, inaugurada em 1939 – foi
comprada pelos irmãos Mário e Antonio Silva Amorim, e por mais dois sócios, os irmãos Cabral, todos
vindos de Portugal, quando, então, foi rebatizada
com o nome de Santa Efigênia e iniciou sua longeva

36
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O evento de reinauguração da mais uma vez rebatizada e, agora, Santa Efigênia Pão & Cia., foi realizada em
março do ano passado, numa noite bastante chuvosa, o
que, entretanto, não arrefeceu nem um pouco o ânimo e
alegria dos convidados que dela participaram. Na festa,
que contou também com a participação da simpaticíssima Dona Margarida, foi ainda lançado um livro contando
toda a icônica história da casa sob o comando da amorosa e competente Família Amorim, entregue aos convivas
embrulhado para presente em um saquinho de pão, como
um quitute pronto a ser saboreado.
“Foi uma noite inesquecível, na qual materializamos o
COM AMOR ATÉ NO NOME.
Marcelo (esq.) e Sérgio Amorim,
com as esposas e filhos.

sonho de, mais uma vez, fazer a nossa parte no sentido de
surpreender positivamente nossos clientes e de ajudar na
aceleração e melhoria do centro de São Paulo”, relembra

trajetória, para acompanhar o acelerado crescimento da

com um sorriso Sérgio Amorim. “Com muito orgulho, ti-

metrópole a partir da segunda metade do século 20.

vemos a satisfação de transformar nossa casa num lugar

Ao longo desse período, a casa passou por várias re-

mais elegante e adequado para receber nossa clientela,

formas para melhor adequá-la aos novos tempos. Nessa

no qual ela vai poder vivenciar uma experiência gastro-

toada, em 2017, já no âmbito do Projeto de Revitalização

nômica e de consumo diferente, num local mais gosto-

do Centro de São Paulo, os atuais proprietários da padaria

so e sempre com atendimento impecável e produtos de

– os irmãos Sérgio e Marcelo Amorim, filhos de Mário e de

primeira qualidade”, acrescenta o não menos felicíssimo

Dona Margarida – resolveram lapidar mais uma vez a joia

Marcelo Amorim. E que, no futuro, venham muitas outras

na Rua Santa Efigênia, brindando-a com um novo visual e

alegrias, festas e boas notícias dessa história de amor da

uma reformulação total de suas dependências.

Santa Efigênia Pão & Cia. por São Paulo!

O BAIRRO DA SANTA EFIGÊNIA PÃO & CIA.
Santa Efigênia é um bairro da região central da cidade de São Paulo. É um importante centro comercial da capital paulista, especialmente no ramo de
eletrônicos, como aparelhos, acessórios e peças diversas. Suas ruas mais movimentadas são a Santa
Efigênia, a Aurora, a Vitória, a dos Andradas e, ainda, a Av. Rio Branco. É nele que se localiza a famosa Passarela Santa Efigênia, ao lado da qual fica o
maior edifício de São Paulo, o Mirante do Vale, com
170 metros de altura e 51 andares. A região está, hoje,
no centro das atenções de vários projetos de revitalização, reurbanização e requalificação da área, encabeçados pela Prefeitura de São Paulo, bem como
por entidades associativas de comerciantes e moradores e entes da iniciativa privada.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / FLORA

AQUI TEM PAIXÃO
PELA PADARIA
E amor pelos clientes também. A Flora Padaria, de Osasco, é referência
máxima de qualidade na múltipla oferta de produtos e serviços.

FOODSERVICE.
A área do restaurante da
padaria é ampla e bastante
confortável para os clientes.

F

oi uma feliz coincidência. Quando Antonio Moraes
de Azevedo – proprietário da Flora Padaria, situada no número 2.068 da avenida de mesmo nome,
no bairro Jaguaribe, em Osasco, cidade da Grande

São Paulo – ficou sabendo que o SAMPAPÃO iria promover
um evento com palestras na região, dentro do seu projeto
de reuniões descentralizadas da sede das entidades, ele se
animou logo para participar. E aquele foi um dia de muita
sorte para ele, no qual ele teve a oportunidade de conhecer
as arquitetas Patrícia de Valentim e Sandra de Andrade, da
PS Arquitetura, empresa-parceira do SAMPAPÃO, que o incentivaram a fazer uma reforma em sua padaria.

visual diferenciado, para destacar ainda mais a qualidade

“No começo eu queria fazer uma coisa pequena, mas

de nossos produtos e da nossa ampla oferta de serviços,

a Patrícia me convenceu que a casa merecia ganhar um

bem como, é claro, do nosso atendimento impecável, rea-
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lizado por uma equipe confiável e altamente motivada.
Daí, o projeto cresceu em dimensão”, conta Antonio, que
ficou tão animado que até comprou a casa ao lado da sua
panificadora para expandir a ideia inicial, a fim de que a
Flora atingisse os 600 metros de área construída que tem
hoje. Com espaços amplos e muito bem distribuídos em
sua área de vendas – entre balcão e ilhas de pães e artigos
de confeitaria, copa e área de foodservice –, a casa é dona
de detalhes de acabamento refinado, com cores sóbrias,
iluminação perfeita, revestimentos impecáveis e vitrines
extremamente atraentes.
UM “ACIDENTE” QUE DEU BONS FRUTOS

Antonio chegou a São Paulo em 1987, vindo de Água
Quente – cidade incrustada entre belas serras, no sudoeste baiano, na Chapada Diamantina – e logo conseguiu
emprego numa metalúrgica, na qual trabalhou por dez
anos. Sua entrada para a panificação aconteceu meio por
“acidente”, quando, em 1998, dois de seus irmãos adquiriram o ponto onde atualmente fica a Flora. “Eles me chamaram para ser sócio da casa. Só que quando cheguei
aqui, vi que o lugar era padaria só no nome: no máximo,

A CIDADE DA CASA NOSSA
Jaguaribe é um bairro localizado na cidade de Osasco,
cujo nome significa “na água de onça”, em tupi. Pertencente à área rural do município, só se tornou bairro da
cidade no meio da década de 1980, quando o prefeito
Francisco Rossi levou infraestrutura urbana ao local,
num processo bastante semelhante ao que aconteceu
com a própria cidade de Osasco, que nasceu como um
bairro da capital paulista no final do século 19, e só se
tornou município emancipado após um plebiscito em
1962. A partir daí, tornou-se um importante polo de atividade econômica nos setores industrial, comercial e de
serviços. O lema da cidade é “Osasco – Cidade Trabalho”, e seu padroeiro é Santo Antônio, sendo 13 de junho,
a data comemorativa do santo, seu feriado municipal.

era um misto de bar/lanchonete que vendia pão”, brinca,
lembrando do início de sua trajetória.
De lá para cá, muitas águas rolaram. Entre outras coi-

que ele até trouxe sua esposa Ângela para trabalhar com

sas, o bairro Jaguaribe evoluiu muito e se urbanizou, a Flora

ele na Flora, uma sociedade que, segundo enfatiza com um

passou por duas reformas antes da mais recente, de 2012,

sorriso, desta vez será indissolúvel. “Eu me apaixonei pela

relatada acima, a sociedade com os irmãos se desfez, por-

padaria. Hoje, não me imagino fazendo outra coisa. Tenho

que eles decidiram embarcar em outro ramo de negócios...

orgulho de ser panificador e de pertencer a uma classe de

Mas, o fato mais importante, sem dúvida, é que a farinha

profissionais tão honrada e produtiva”, finaliza, com since-

entrou no sangue de Antonio, para nunca mais sair. Tanto

ridade e um brilho muito vivo em seus olhos.

UNIDA E MOTIVADA.
Antonio (esq.) fez
questão de posar para a
foto ao lado de parte de
sua equipe.
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CONSUMO / OMNISHOPPERS

Mais e mais
consumidores no
Brasil adotam o
comportamento de
compra multi canal.

OMNISHOPPERS: PREPARE-SE
PARA ATENDÊ-LOS BEM E MELHOR

V

ocê pode até nem se dar conta, mas, no exato

NOVAS ESTRATÉGIAS

momento em que está lendo este texto, sua

“Com a popularização dos smartphones, os consumidores

padaria pode estar sendo invadida por om-

passaram a ter liberdade para buscar informações sobre

nishoppers. Não, não se alarme, omnishopper

produtos e comprar online de qualquer lugar, inclusive de

(ou “omniconsumidor”) é apenas aquele tipo de consu-

dentro da loja física do varejista. Dessa forma, a decisão

midor que pesquisa primeiro na loja física para, depois,

de onde, quando e como comprar depende de diversos

fazer suas compras pela internet, no site ou por meio das

elementos, como comodidade, facilidade e, claro, preço. É

plataformas de e-commerce que as empresas, tal qual a

por isso que uma estratégia de marketing bem- sucedida

sua panificadora, estão colocando à disposição dele.

precisa focar no cliente e não no canal de vendas ou dis-

Mas, talvez, o que mereça sua especial atenção neste

positivo. As empresas que têm essa compreensão saem,

momento, seja saber que o número desse tipo de clien-

certamente, na frente num mercado cada vez mais com-

te anda crescendo exponencialmente no Brasil. O estudo

petitivo”, dá o recado Alessander Firmino, diretor geral da

“The Shopper Story 2017”, realizado pela Criteo – umas

Criteo para o Brasil e América Latina. E ele ainda ressalta

das mais conhecidas empresas do mundo de coleta de

outro dado importante revelado pelo estudo: “Os omnicon-

dados e performance de ponta – para mapear os hábitos

sumidores gastam, em média 7%, a mais em suas compras

de consumo no País, mostrou que praticamente oito em

online e 44% a mais no varejo tradicional se comparados,

cada dez consumidores brasileiros (mais precisamente

aos consumidores comuns das lojas físicas”, pontua.

79%) já se enquadram na categoria omnishoppers.

Em outras palavras, se você ainda não fez isso, está na

No sentido contrário, a pesquisa revelou que apenas

hora de incluir em seu planejamento de negócios algumas

62% dos brasileiros aderem eventualmente ao webroo-

estratégias bem direcionadas para atender aos comprado-

ming, ou seja, pesquisam antes pela internet para, depois,

res que estão adotando um comportamento multicanal.

comprar no varejo tradicional. Já os que fazem isso regu-

Reflita sobre isso e aja rápido, porque, você sabe o tempo –

larmente já somam apenas 20%.

ainda mais nesta era digital que vivemos – não para.
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JURÍDICO CÍVEL / SIMPLES NACIONAL

A NOVA LEI DO SIMPLES NACIONAL

StockFree

A nova legislação aprovada não é a ideal para o setor empresarial, mas, a
possível de ser conquistada neste momento.

LEI COMPLEMENTAR 155/2016.
O aumento do teto do SIMPLES
NACIONAL é uma das principais
mudanças de interesse do setor
de panificação com a entrada em
vigor da nova legislação.

N

o dia 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a

de municípios, tiveram que ser atendidos, ten-

Lei Complementar 155/2016, que altera as re-

do em vista que tais entes federativos seriam os

gras para as empresas que estão enquadradas no

mais atingidos com perda de arrecadação pelos

regime tributário do SIMPLES NACIONAL. A nova

vários projetos de alteração do SIMPLES existentes

sistemática desse regime tributário tem como ob-

e, mesmo na aprovação da Lei Complementar nº

jetivo proporcionar para as empresas que estão no

155/2016, várias emendas tiveram de ser contem-

limite de faturamento desse sistema uma adap-

pladas.

tação ao sistema de recolhimento de impostos no
Lucro Presumido.

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS

No entanto, a nova legislação aprovada não é a

As principais mudanças, de interesse do setor de

ideal para o setor empresarial, mas, a possível de

panificação com a entrada em vigor da Lei Com-

ser conquistada neste momento.

plementar 155/2016 são:

Muitos interesses, principalmente dos estados

A. Aumento do teto do SIMPLES NACIONAL de
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R$ 3.600.000,00 para R$ 4.800.000,00 em rela-

do ISS através do SIMPLES NACIONAL até os R$

ção aos TRIBUTOS FEDERAIS, conforme texto a

3.600.000,00. Acima disso, esses impostos serão

seguir:

cobrados fora do SIMPLES, nas alíquotas aplicáveis

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar,

a quaisquer empresas. Ou seja, a ampliação do li-

consideram-se microempresas ou empresas de

mite de enquadramento não implicará municípios

pequeno porte a sociedade empresária, a socie-

e estados.”

dade simples, a empresa individual de respon-

A empresa que exceder o limite de R$ 3.6000,00

sabilidade limitada e o empresário a que se re-

estará automaticamente impedida de recolher

fere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro

o ICMS e o ISS na forma do SIMPLES a partir do

de 2002 (Código Civil), devidamente registrados

mês subsequente em que tiver ocorrido o excesso,

no Registro de Empresas Mercantis ou no Regis-

sujeitando-se às regras do regime normal de apu-

tro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,

ração, quanto a tais tributos.

desde que:
II – no caso de empresa porte, aufira, em

B. Diminuição da faixas de alíquotas de 30 para 6.

cada ano-calendário, receita bruta supe-

C. reforço ao caráter orientador da primeira fisca-

rior a R$ 360.000,00 e igual oi inferior a R$

lização de micro e pequenas empresas, inclu-

4.800.000,00.

sive do ponto de vista da relação de consumo.
Em vez de punir, os fiscais deverão, primeiro,

No entanto, a nova legislação altera a forma

orientar.

como as micro e pequenas empresas recolhem os
impostos federais, estaduais e municipais. Visando

CONCLUSÃO

a não causar perda de arrecadação aos estados e

Como dito anteriormente, trata-se do possível con-

municípios, a Lei Complementar nº 155/2016 esta-

quistado pelas entidades empresariais junto ao go-

beleceu que não se excluem o ICMS e o ISS das

verno federal nesse momento de crise, visando a

operação efetuadas por tais empresas quando su-

auxiliar as empresas que estão no limite do SIM-

perarem a receita bruta de R$ 3.600.000,00 no ano-

PLES NACIONAL.

-calendário:

Houve enorme dificuldade de se chegar ao

“art. 13, inciso XIII: Não se exclui o ICMS devido:

texto final do projeto, tendo em vista a possibili-

i) nas operações efetuadas por empresas de

dade de evitar perda de arrecadação aos estados

pequeno porte industriais, de comércio ou

e municípios. Por tal razão, a Lei Complementar

de serviço após esses estabelecimentos su-

155/2016 traz poucos benefícios aos empresários.

perarem a receita bruta de R$ 3.600.000,00.

Porém, estes devem aproveitados.
No entanto, deixamos a ressalte que, no caso

Ou seja, pela redação da nova legislação, as mi-

do recolhimento do ICMS entre R$ 3.600.000, e R$

cro e pequenas empresas que faturaram entre R$

4.800.000,00, quando esse passa a ser cobrado pelo

3.600.000,00 e R$ 4.800.000,00 deverão recolher os

regime normal de apuração sobre cada produ-

tributos federais como recolhem atualmente (com

to conforme as regras de cada estado, o SIMPLES

novas faixas). Porém, deverão recolher o ICMS e o

NACIONAL poderá se tornar mais oneroso para as

ISS em separado, observando as alíquotas vigen-

empresas.

tes, fora do SIMPLES.
A justificativa da relatora do Projeto de Lei convertido na Lei Complementar 155/2016, senadora Marta Suplicy (PMDB/SP) foi a seguinte: “Estão
mantidas as barreiras para a cobrança de ICMS e
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FIESP PREVÊ FORTALECIMENTO DA
RETOMADA DA ECONOMIA EM 2018
Cenário de
recuperação
consistente é
beneficiado por
fatores como menor
endividamento das
famílias e tendência
ao aumento do
crédito.

UM IMPORTANTE “PORÉM”.
Para que o processo de retomada
da economia se mantenha e que
seja acelerado o crescimento,
é essencial que as reformas
estruturais sejam aprovadas.

U

m estudo feito pela FIESP e pelo CIESP mostra que

culo da FIESP de crescimento do PIB de 0,5% no 4º trimes-

em 2018 deverá ganhar força a retomada da econo-

tre em relação ao 3º. O PIB projeta crescimento de 1,1% no

mia brasileira. Com a redução do endividamento das fa-

ano, e o PIB da Indústria de Transformação, de 1,2%.

mílias e das empresas, condições favoráveis no mercado
externo e redução da taxa de juros, há tendência à expan-

RETORNO DA CONFIANÇA

são do crédito, levando ao aumento do consumo e esti-

Dados recentes apontam para a consolidação da recupe-

mulando a produção. Também deverá haver manutenção

ração econômica. É o caso do desempenho dos setores

da melhora do mercado de trabalho, com queda da taxa

industriais (como veículos automotores) e do comércio

de desemprego e elevação da massa salarial.

varejista. Além disso, a melhora do mercado de trabalho

Para a economia como um todo, a expectativa da FIESP
é de crescimento de 2,8% do PIB no ano que vem. E para

e a recuperação da confiança do empresariado reforçam
o cenário de retomada da economia.

o segmento da Indústria de Transformação o crescimento

Segundo a FIESP, entretanto, para que esse processo de

projetado é de 3,1%. Em relação aos investimentos (forma-

retomada da economia se mantenha e que seja acelerado

ção bruta de capital fixo), a expansão esperada é de 3,2%.

o crescimento, é essencial que as reformas estruturais,

As previsões para 2018 são respaldadas por resultados

como a da Previdência e a Tributária, sejam aprovadas.

positivos em diversos aspectos da economia, que vem de

Além disso, é fundamental o barateamento do crédito

três trimestres seguidos de crescimento do PIB, incluin-

com a redução dos spreads bancários.

do expansão de 0,1% no terceiro trimestre, em relação ao

A saída da recessão até aqui foi lenta, porém consis-

anterior. É um sinal de recuperação consistente, susten-

tente, sustentada pela melhora da massa salarial, infla-

tada pelo consumo. Também houve no terceiro trimestre

ção baixa, redução da taxa de juros, aumento das ex-

crescimento no consumo das famílias, além de volta da

portações, entre outros fatores que se espera que sejam

expansão dos investimentos, depois de longo período de

mantidos em 2018, permitindo a aceleração da retomada

quedas sucessivas. As boas notícias continuam com o cál-

do crescimento.
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QUALIDADE.
Engajamento às
normas permite ao
setor de panificação
mostrar diferenciais
aos consumidores.

AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE
Normas para o setor de panificação aumentam sua
segurança e a qualidade de suas máquinas e equipamento.

C

om a introdução das normas ABNT NBR

ça, padrão, qualidade e higiene de batedeiras

15735 e ABNT NBR 15853, o setor de panifi-

planetárias, com capacidade maior do que cinco

cação brasileiro conseguiu obter um desempenho

litros e menor do que 500 litros, e para modela-

mais seguro e eficiente de máquinas e equipa-

doras de massas para pães. Os dados são prelimi-

mentos do setor de panificação. As normas foram

nares, mas, ao final do convênio, em dezembro de

lançadas pela Associação Brasileira das Indús-

2017, o setor de panificação passará a contar com

trias de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios

12 normas técnicas publicadas ou em vias de pu-

para Alimentos (ABIEPAN), em conjunto com a

blicação. “Elas modernizam a produção do setor”,

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

diz a diretora-técnica do Sebrae, Heloisa Mene-

e o Sebrae.

zes. Com base nas normas publicadas, o Instituto

Ambas estabelecem requisitos para seguran-

Nacional de Metrologia, Qualidade de Tecnologia
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(Inmetro) criará o Programa de Avaliação da Con-

pequenos negócios fabricantes as normas publi-

formidade.

cadas com adequação de segurança.

A adesão às normas técnicas é voluntária,

O Sebrae contribuiu, recentemente, com ou-

mas é uma estratégia empresarial recomendada

tras normas para o segmento de panificação.

pelo Sebrae. “De aproximadamente 60 mil pa-

Uma delas amplia a eficiência e conformidade

darias em atividade no Brasil, mais de 90% são

de fornos elétricos, visando à redução de gastos e

pequenos negócios. Queremos engajar fabrican-

desperdício de energia, além do aumento de pro-

tes de equipamentos e padarias para adotar es-

dutividade. Outra norma, a do pão francês, tem

sas normas por ser um caminho para melhorar a

o objetivo de melhorar a qualidade do produto

produtividade e a competitividade dessas empre-

no País, a partir da avaliação das características

sas. Apoiamos o segmento para que demonstre

externas, internas e sensoriais do produto, como

aos consumidores esse diferencial de qualidade”,

crosta, aparência, miolo, sabor, cor, textura e pes-

acrescenta Heloisa.

tana, entre outros itens.

A ABIEPAN e o Sebrae trabalham em ações

Para ter acesso gratuito às normas, basta cli-

para aumentar a competitividade das empresas

car em http://www.abntcatalogo.com.br/sebrae/

de panificação, bem como disseminar entre os

ou contatar o Sebrae na sua cidade.

REGRAS PARA
APERFEIÇOAMENTO DO SETOR
Conheça as Normas para a Panificação já publicadas e

7. ABNT NBR 16557 – Máquinas para Panificação –

aquelas ainda em fase de aprovação, com o auxílio do

Laminadoras de Massa – Requisitos para Segurança

trabalho dedicado da ABIEPAN.
1.

8. ABNT NBR 16629 – Máquinas para Panificação –

– Amassadeiras – Requisitos para Segurança e Higiene –

Cilindros Laminadores – Requisitos para Segurança e

Publicada em 16/01/2016.

Higiene – Publicada em 14/09/2017.

2. ABNT NBR 15735 – Máquinas para Panificação –

9. ABNT NBR 16632 – Máquinas para Panificação –

Batedeiras Planetárias – Requisitos para Segurança e

Divisoras Volumétricas – Requisitos para Segurança e

Higiene – Publicada em 17/03/2016.

Higiene – Publicada em 11/10/2017.

3. ABNT NBR 13865 – Máquinas para Panificação –

10. ABNT NBR 16660 – Máquinas para Panificação

Cilindros Sovadores com comprimento de rolos iguais

– Formadoras e recheadoras de salgados e doces –

ou maiores a 400 mm– Requisitos para Segurança e

Requisitos para Segurança e Higiene – Publicada em

Higiene – Publicada em 19/09/2016.

16/11/2017.

4. ABNT NBR 15853 – Máquinas para Panificação –

11. ABNT NBR 16667 – Máquinas para Panificação –

Modeladoras – Requisitos para Segurança e Higiene

Laminadoras de massas circulares – Requisitos para

– Publicada em 17/03/2016.

Segurança e Higiene – segundo informações da

5. ABNT NBR 16542 – Máquinas para Panificação –
Moinhos para Farinha de Rosca – Requisitos para
Segurança e Higiene – Publicada em 19/09/2016.
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e Higiene – Publicada em 02/12/2016.

ABNT NBR 15734 – Máquinas para Panificação

ABNT, esta Norma deverá ser publicada até o final de
fevereiro de 2018.
12. Máquinas para Panificação –

Boleadoras

–

6. ABNT NBR 16543 – Máquinas para Panificação –

Requisitos para Segurança e Higiene – esta Norma

Fatiadeiras – Requisitos para Segurança e Higiene –

está em Consulta Nacional, devendo ser publicada

Publicada em 19/09/2016.

até o final do 1º semestre de 2018.
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SAMPAPÃO OFFERS A GIANT CAKE TO COMMEMORATE THE
BIRTHDAY OF SÃO PAULO

São Paulo’s city birthday won a very special gift this last January
25th: a giant cake made by SAMPAPÃO, with 464 kilos, a figure
equal to the number of years that the city completed in 2018.
And the place chosen for the celebration was São Paulo’s
Municipal Market, which, on the same date, celebrated its 85
years of activities and launched its new logo and visual identity,
which gained modern traits, but which refers to the tradition of
being one of the most important tourist attractions of the capital
of São Paulo. The idea was to make the commemorative cake
of almost half a ton reproducing the map of the municipality,
highlighting its regions. “The Sub City Halls of the municipality of
São Paulo today have been transformed into Regional City Halls.
And to appreciate the integration of the city, we think it would
be appropriate to divide the neighborhoods with fresh and tasty
fruits, one for each area and Regional City Hall. So we had a cake
with 32 different flavors”, explained Prof. Ricardo Magalhães,
cultural director of SAMPAPÃO, who led the entire project for
the elaboration of the gourmet cake, as well as its live assembly
at the Municipal Market Events Space, an unprecedented
experience that ensured the total healthyness of the true work of
art of confectionery, without using American paste and dyes, all
in line with this proposal.
SAMPAPÃO OFRECE UNA TORTA GIGANTE PARA CONMEMORAR
EL CUMPLEAÑOS DE SÃO PAULO

El cumpleaños de la ciudad de São Paulo ganó un regalo muy
especial el pasado 25 de enero: un pastel gigante hecho por
SAMPAPÃO, con 464 kilos, una cifra igual a la cantidad de
años que la ciudad completó en 2018. Y el lugar elegido para
la celebración fue el Mercado Municipal de São Paulo, que en
la misma fecha celebró sus 85 años de actividades y lanzó su
nuevo logotipo e identidad visual, que adquirió características
modernas, pero que hacen referencia a la tradición de ser una de
las atracciones turísticas más importantes de la capital de São
Paulo. La idea era hacer la torta conmemorativa de casi media
tonelada reproduciendo el mapa del municipio, destacando sus
regiones. “Las Sub-Municipalidades del municipio de São Paulo
hoy se han transformado en Ayuntamientos Regionales. Y para
apreciar la integración de la ciudad, creemos que sería apropiado
dividir los barrios con frutas frescas y sabrosas, una para cada
área y Ayuntamiento Regional. Así que tuvimos un pastel con
32 sabores diferentes”, explicó el Prof. Ricardo Magalhães,
director cultural de SAMPAPÃO, quien dirigió todo el proyecto
para la elaboración del pastel gourmet, así como su montaje en
vivo en el espacio del Mercado Municipal, una experiencia sin
precedentes que aseguró la salud total de la verdadera obra de
arte de la pastelería, sin usar pasta americana y colorantes, todo
en línea con esta propuesta.
SAMPAPÃO PARTICIPATES IN AN ENCOUNTER WITH MINISTER
AT FIESP

On January 16th, the president of SAMPAPÃO Antero José
Pereira was present at lunch at the Federation of Industries of
the State of São Paulo (FIESP) with the Minister Secretary of
the Government Carlos Marun. At the meeting, many topics
were discussed such as the Social Security reform and the
macroeconomic situation of Brazil, among others. For Marun, the
reform needs to be completed, and he called for the participation
of all: “The business sector is concerned about this, we are
accepting all the invitations to dialogue.” Paulo Skaf, president
of FIESP, emphasized the presence of leaders in all areas, not
only in industry, but also in trade, services, health, engineering,
transportation, technology, cooperatives, and highlighted the

existence of a awareness that Brazil should discuss a country
project, not only a government one. “The account has to close.
For Brazil, it is important that reform takes place. That is why
today’s meeting went beyond the borders of industry and São
Paulo”, he pointed out, under applause.
SAMPAPÃO PARTICIPA EN UN ENCUENTRO CON MINISTRO EN FIESP

El 16 de enero, el presidente de SAMPAPÃO Antero, José Pereira,
estuvo presente en el almuerzo en la Federación de Industrias
del Estado de São Paulo (FIESP) con el Ministro Secretario de
Gobierno Carlos Marun. En la reunión, se discutieron muchos
temas como la reforma de la Seguridad Social y la situación
macroeconómica de Brasil, entre otros. Para Marun, la reforma
debe completarse, y pidió la participación de todos: “El sector
empresarial está preocupado por esto, estamos aceptando todas
las invitaciones para el diálogo”. Paulo Skaf, presidente de FIESP,
hizo hincapié en la presencia de líderes en todas las áreas, no
solo en la industria, sino también en comercio, servicios, salud,
ingeniería, transporte, tecnología, cooperativas, y destacó la
existencia de una conciencia de que Brasil debería discutir un
proyecto de país, no solo uno gubernamental. “La cuenta tiene
que cerrarse. Para Brasil, es importante que se lleve a cabo la
reforma. Por eso, la reunión de hoy trascendió las fronteras de la
industria y de São Paulo”, señaló, bajo un aplauso.
BRAZILIAN INDUSTRY BEGINS TO SHOW SIGNS OF RECOVERY

The Industrial Survey of the National Confederation of Industry
(CNI) instils new mood to the sector. Conducted between January
3rd and 16th 2018 with 2,244 companies, the survey found that
activity rates, although seasonally weaker in December, were
better in 2017 than in the same months of 2015 and 2016. The
financial conditions are seen as more favorable. Particularly
noteworthy are the companies’ positive expectations for the next
six months regarding demand, exports and the acquisition of raw
materials, as well as investment decisions. The installed capacity
utilization was 64% in December 2017, surpassing the previous
two years. The production evolution index was 42.4 points in
December - lower than the 50-point cut-off line separating the
positive and negative fields, but the highest for the month of
the last six years. Inventories are balanced and the financial
satisfaction index has been growing for seven consecutive
quarters, although still in the negative field (47.3 points). Also the
profits are in recovery.
INDUSTRIA BRASILEÑA COMIENZA A MOSTRAR SEÑALES DE
RECUPERACIÓN

La Encuesta Industrial de la Confederación Nacional de la
Industria (CNI) infunde nuevos ánimos al sector. Realizada entre
el 3 y el 16 de enero de 2018 con 2.244 empresas, la investigación
encontró que las tasas de actividad, aunque estacionalmente
más débiles en diciembre, fueron mejores en 2017 que en los
mismos meses de 2015 y 2016. Las condiciones financieras se
consideran más favorables. Particularmente dignas de mención
son las expectativas positivas de las empresas para los próximos
seis meses con respecto a la demanda, las exportaciones y
la adquisición de materias primas, así como las decisiones
de inversión. La utilización de la capacidad instalada fue del
64% en diciembre de 2017, superando los dos años anteriores.
El índice de evolución de producción fue de 42.4 puntos en
diciembre, inferior a la línea de corte de 50 puntos que separa los
campos positivo y negativo, pero el más alto para el mes de los
últimos seis años. Los inventarios están equilibrados y el índice
de satisfacción financiera ha estado creciendo durante siete
trimestres consecutivos, aunque todavía en el campo negativo
(47.3 puntos). También las ganancias están en recuperación.
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SERVIÇOS
BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS
DO SAMPAPÃO!
Conheça, agora, as novas padarias e
estabelecimentos que passaram a fazer parte do
time de sucesso do SAMPAPÃO!
CHEF MARCELO MARQUES PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA. – EPP
R. Carlos Weber, 42 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP
CRISTIANO PEREIRA DA ROCHA – ME
Av. Benedito Secundino Leite, 454 – Jardim Bela Vista – São Paulo/SP
JAÇAPÃO PÃES E DOCES LTDA. – EPP
Av. Jaçanã, 703 – Jaçanã – São Paulo/SP
JANAÍNA PEREIRA DA ROCHA
R. José Gomes Cruz, 10 – Jardim Juliana – Ferraz de Vasconcelos/SP
PADARIA E EMPÓRIO BELLA ANTONIA LTDA. – EPP
Av. Cotovia, 325 – Moema – São Paulo/SP
PANIFICADORA MIRELLA
Av. João Andrade, 17 – Santo Antonio – Osasco/SP

SEM TEMPO RUIM:
RENOVE SEU SEGURO COM
QUEM VOCÊ CONHECE

P

arceira de longa data do SAMPAPÃO, a Viana do Castelo Seguros é uma empresa fundada no ano de 2000, pelo empre-

PANIFICADORA NOVA BONSUCESSO – ME
Est. Acácio Antonio Batista, 7 – Nova Bonsucesso – Guarulhos/SP
ROSA SANTA PÃES E DOCES LTDA. – ME
R. Silvestre Vasconcelos Calmon, 796 – Vila Pedro Moreira – Guarulhos/SP
VILLA ANDRADE CASA DE PÃES LTDA. – EPP
R. Itapimirum, 173 – Vila Andrade – São Paulo/SP
YONE DIAS YAMASSAKI – EPP
R. Horácio Vergueiro Rudge, 317 – Casa Verde – São Paulo/SP

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA
ESCOLA IDPC 2018
Atendimento ao Cliente (15h)

Laudos de Farinha (16h)

conceito das consultorias de seguros, adotando como filosofia o

Básico de Confeitaria (112h)

Massa Folhada (20h)

trabalho em equipe, a ética e o comprometimento, como atesta

Básico de Panificação (112h)

Massas, Recheios e
Coberturas para Bolos (9h)

o seu slogan: “Ser uma empresa líder em nosso segmento, por meio da

Básico de Pizza (15h)

oferta de serviços e gestão diferenciada de seguros, inovação e qualifi-

Brigadeiro Gourmet (9h)

cação de nossos serviços.” E, desde então, ela cumpre esse compro-

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

misso, buscando sempre disponibilizar aos seus clientes soluções

Chocolate Empastado (6h)

práticas e eficazes, com qualidade e confiabilidade na prestação

Cipa (20h)

de serviços no ramo de seguros e gestão de benefícios, primando

Confeitaria Fitness (15h)

sário Antonio Carlos Castanheira, com o objetivo de reformular o

pela total satisfação deles.
Por meio de contrato com o SAMPAPÃO, a Viana do Castelo
oferece aos associados das entidades diversos tipos de seguros,
sempre a preços e condições especiais. Entre eles se destacam o
Plano de Saúde Empresarial – específico para panificadores associados, sem carência, limite de idade e preço fixo independente
da faixa etária –; o Seguro de Vida em Grupo, para os sócios-proprietários associados e seus funcionários; e o Seguro Patrimonial,
que engloba as modalidades de Seguro Empresarial, de Veículos
e, como o próprio nome diz, o de Patrimônio.
Consulte a Viana do Castelo na próxima vez que quiser ou precisar renovar os seus seguros. Ligue para os telefones (11) 3662-1211
ou (11) 2495-7111 e solicite a visita de um corretor. Ou ainda, se preferir, faça a sua cotação pelo e-mail contato@vcseguro.com.br.
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Naked Cake (7h)
Pães de Fibras (15)
Pães Orgânicos (17h)
Pães Rústicos (15h)
Pães Rústicos Avançado (15h)
Pasta Americana (12h)

Congelamento de Pães (Pães
Congelados) (12h)

Responsável Técnico (15h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Cup Cake Natalino (8h)

Salgados (20h)

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)

Sopas (15h)
Tábuas de Frios (3h)
Técnicas com Bicos de
Confeitar (09h)
Técnicas de Acabamentos
Para Bolos Decorados (20h)
Tortas Geladas (15h)
Trabalho em Equipe (15h)

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

