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EDITORIAL

PREPARE-SE PARA 
UM NOVO TEMPO

A palavra de ordem de 2019 é “desafio”. Não que nos 
anos anteriores não tenha sido dessa forma, porém, 

o ano que acaba de se iniciar traz consigo um componen-
te diferenciado que se funde à proposta de combatividade 
que os panificadores, desde sempre, costumam manter. 
Assim, se “não baixar a guarda nunca num ambiente de 
otimismo controlado” é aquilo que é a conduta que nos 
habituamos a adotar, um fator positivo agrega-se a essa 
praxe de maneira muito especial: hoje, temos esperança 
concreta de dias melhores. 

O que quero dizer é que, depois de quase 15 anos do 
populismo exacerbado das gestões do PT – estendido por 
mais dois de compasso de espera e de expectativas não 
materializadas ao longo do mandato-tampão da gestão 
Temer –, o novo governo Bolsonaro chega legitimado e 
suportado pelo grande apoio da maioria dos brasileiros, 
plenamente apto a gerar mudanças.

Apesar de o futuro ainda permanecer incerto em fun-
ção do rescaldo daquilo tudo que vivemos, 2019 promete 
ser um ano de retomada econômica para o Brasil. E, in-
dependentemente de o cenário ainda apresentar viés de 
baixo crescimento, e de os níveis de confiança ainda se 
manterem abaixo da linha do ideal, algo se faz absoluta-
mente necessário: as empresas precisam estar cada vez 
mais atentas no sentido de dar sua contribuição para que 
as coisas, efetivamente, mudem.

Sei que a modéstia é característica marcante da atua-
ção dos panificadores. Muitos de nós, ainda, subestima-
mos a nossa força. Mas, acreditem, temos ampla capaci-
dade para, fazendo a nossa parte, colaborar para que tais 
mudanças se instalem de maneira definitiva em nosso 
País. Afinal, que outro setor da economia no Brasil lida 
com o atendimento de mais de 50 milhões de clientes 
todo o santo dia em seus estabelecimentos? Que outro 

segmento tem a obrigação e a oportunidade de, diaria-
mente, colocar o mais sagrado e básico dos alimentos, o 
pão, sobre a mesa desse enorme contingente de pessoas, 
entre milhares de tantos outros produtos, para dar alento 
e nutrição a elas e para que, em última análise, a vida siga 
em frente da melhor forma possível?

Você é forte panificador! E mais do que ter orgulho dis-
so, tem que encarar essa realidade acachapante com mui-
ta responsabilidade. Isso porque se o crescimento for dura-
douro – e ele HÁ DE SER, tenho certeza –, você precisa estar 
preparado para garantir o aumento de sua capacidade de 
produção e, consequentemente, para vender mais. 

Mais uma vez, “planejamento” e “gestão” serão as pala-
vras-chave que irão nortear os rumos de nossa atividade. E, 
entre muitas outras coisas, isso exigirá de você atenção re-
dobrada para analisar o que está funcionando e o que não 
está, efetivamente, “virando” na sua padaria, para investir 
mais nessa primeira categoria de coisas e descontinuar 
aquilo que esta atrapalhando a evolução do seu negócio.

Outro ponto de foco importante é ficar atento às mu-
danças no comportamento do consumidor. Se, nos tem-
pos mais bicudos da crise, o consumidor optou por pre-
ços mais baixos, a retomada da economia pode inverter a 
tendência. Os especialistas alertam que muitas empresas 
de varejo e panificadores investiram na transformação 
digital durante os dois últimos anos, oferecendo mais 
serviços e facilidades para seus clientes, como delivery e 
acessos online ao portfólio, entre outras inovações. Com 
o reaquecimento dos negócios, quem realmente conse-
guiu realizar uma transformação robusta vai se desta-
car, e quem investiu em novos serviços já sai nadando de 
braçada à frente da concorrência nessa competição. E se 
você ainda não fez isso, não perca tempo: corra atrás de 
atualização. Saúde e sorte: e vamos em frente!

As expectativas de retomada da economia vão propor novos 
desafios aos panificadores. E você precisa estar preparado!

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

ÁREA TRABALHISTA

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

CHEFE DE DEPARTAMENTO:  
Marcelo Ramos de Andrade

ADVOGADO: Mirian Liviero, Franciny 
To�oli e José Carlos Rister

DEPARTAMENTO JURIDICO CÍVEL, 

CRIMINAL E TRIBUTÁRIO 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

ATENDIMENTO: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 h.

ADVOGADOS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO:

Irineu Carlos Martins

MEDICINA DO TRABALHO:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas –  

Dr. Amauri Mesquita

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:

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

ASSESSORIA DE IMPRENSA: 
Dorotéia Fragata

REGISTRO DE MARCAS E PATENTES: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E 

CONFEITARIA DE SÃO PAULO

GESTÃO 2015-2019

PRESIDENTE: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto:  
José Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro Adjunto:  

José Ricardo de Caíres
Diretor Social: Delcino Pedro dos Santos

Diretor Técnico: Luis Carlos de Souza
Diretor de Patrimônio:  

José de Pinho dos Santos
Diretor de Marketing:  
Wagner Vale Ferreira

Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SUPLENTES DA DIRETORIA

Alfredo Carreira dos Santos

Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis

Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar

Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro

Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira

Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas In Memoriam

Eduardo José Manuel Machado

CONSELHO FISCAL

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Antonio Portugal da Silva
João Diogo

José Simões Baeta

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE 
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  

DE SÃO PAULO

GESTÃO 2015-2019

PRESIDENTE: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: 
 Carlos Gonçalves Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto:  
Valdeir Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira Martins
Diretor Financeiro Adjunto:  

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Diretor Social: João Lucas Dias Gonçalves

Diretor Técnico:  
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio:  
Delcino Pedro dos Santos

Diretor de Marketing:  
Antonio Carlos Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob  
de Magalhães Correa

SUPLENTES DA DIRETORIA
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura
Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Antonio Rodrigues Ferreira

Pedro Paulo Sobrinho
Manuel Rodrigues Antunes Leal

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
Armênio Soares Ferreira

Ronaldo Amaro Macarrão 
Marcelo da Costa Fernandes

DIRETORES NOMEADOS
Hermínio Alonso Bernardo
Andreia Roldão Perestrelo

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE: Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO: 

Carlos Elias Gonçalves Perregil

CONSELHO ADMINISTRATIVO –
MEMBROS EFETIVOS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Julio Cesar Dinis
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Rubens Casselhas In Memoriam
Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS EFETIVOS
José Ricardo de Caires

João Lucas Dias Gonçalves
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

Christian Mattar Saigh
João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS 

SUPLENTES

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos
Carlos Gonçalves Teixeira
Valdeir Antônio de Jesus

Eduardo José Manuel Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

CONSELHO FISCAL MEMBROS EFETIVOS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

CONSELHO FISCAL MEMBROS SUPLENTES

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Marcelo da Costa Fernandes

FUNDIPAN

IDPC

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

DIRETOR FINANCEIRO:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SUPLENTE DIRETOR FINANCEIRO
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SECRETÁRIO
Júlio César Dinis

CONSELHO FISCAL – MEMBROS EFETIVOS
Antonio Rodrigues Ferreira

Marcelo da Costa Fernandes
Pedro Paulo Sobrinho

CONSELHO FISCAL MEMBROS SUPLENTES
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Custódio dos Santos Rodrigues Vale
João Diogo

CONSELHO GESTOR
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves



5Fev/Mar 2019    IPC 822

SUMÁRIO

09 PAINEL DE NOTÍCIAS

15 ESCOLA IDPC

16 GOURMET

SEMPRE NA IPC... 23 MEU BAIRRO, MINHA PADARIA

25 MINHA CIDADE, MINHA PADARIA

27 JURÍDICO CÍVEL

29 JURÍDICO TRABALHISTA 

30 CONEXÃO FIESP

32 MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

33 IPC INTERNATIONAL

34 SERVIÇOS

13
HOMENAGEM / 
RUBENS CASSELHAS
O exemplo do grande homem 
por trás do ativo sindicalista que 
nos deixou em dezembro último, 
deixando muitas saudades.

07
NA MÍDIA / PRÊMIO SAMPAPÃO 
DE JORNALISMO
Conheça os vencedores da 
homenagem que o SAMPAPÃO 
presta à Imprensa, em retribuição 
ao seu carinho.

20
NUTRIÇÃO & SAÚDE / 
CHOCOLATES
Os benefícios do chocolate e 
como encaixar o alimento sem 
culpa na dieta dos clientes de 
sua padaria.

ACESSE A REVISTA IPC DIGITAL E LEIA ESTA E OUTRAS 
EDIÇÕES GRATUITAMENTE

WWW.REVISTAIPC.COM.BR

14
COMEMORAÇÃO / 
ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO
SAMPAPÃO repete a dose, 
e presenteia a população da 
metrópole paulista com bolo 
gigante no Mercadão.

ESPECIAL / PÁSCOA
Dicas de especialistas para ajudar você a aumentar as 
vendas da sua padaria na Páscoa que vem aí.

10



6 IPC 822    Fev/Mar 2019



7Fev/Mar 2019    IPC 822

NA MÍDIA / PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

o dia 12 de dezembro, no auditório 

de seu prédio-sede, o SAMPAPÃO 

fez a entrega do Prêmio SAMPAPÃO 

de Jornalismo aos profissionais de 

Imprensa que produziram reportagens sobre o 

pão e a panificação ao longo do ano que passou, 

inscritas em três categorias: – “Mídia Impressa”, 

“Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV & Internet”. “Este 

é um reconhecimento sincero pelo carinho que 

vocês têm pela panificação, atualizando a popu-

lação sobre as novidades do pão e da padaria”, 

destacou na ocasião o presidente das entidades, 

Antero José Pereira.

Nove jurados, entre eles cinco membros das 

Diretorias do SAMPAPÃO e quatro jornalistas 

sem trabalhos inscritos no PRÊMIO SAMPAPÃO 

NEm sua 13a edição, Prêmio SAMPAPÃO 
de Jornalismo destaca, mais uma vez, as 

melhores reportagens sobre o pão de 2019.

OS VENCEDORES. Homenagem e retribuição pelo carinho que a 
Imprensa demonstra pelo setor de panificação.

O PÃO EM PAUTA

S
A

M
PA

P
Ã

O
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escolheram os cinco primeiros colocados em cada uma 

das categorias. Os primeiros receberam uma passagem 

para Paris/França, mais € 1.500, destinados a despesas 

de hospedagem e gastos pessoais; os segundos, uma 

NA MÍDIA / PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

passagem para Lisboa/Portugal, mais € 1.000; os tercei-

ros, uma passagem para Buenos Aires, mais US$ 500; já 

os quartos e quintos colocados receberam um tablet, a 

título de Menção Honrosa. 

CONFIRA AQUI OS VENCEDORES DO PRÊMIO  
SAMPAPÃO DE JORNALISMO 2018!

CATEGORIA: “MÍDIA IMPRESSA”

1º LUGAR

Veículo FOLHA DE S. PAULO

Matéria PADARIAS NO CENTRO DE SP CONSERVAM 
RECEITAS COM MAIS DE CEM ANOS

Jornalista FLÁVIA FONTES MANTOVANI

2º LUGAR

Veículo REVISTA SUPERINTERESSANTE

Matéria PÃO NOSSO DE CADA DIA

Jornalista EDISON VEIGA

3º LUGAR

Veículo REVISTA ESPRESSO

Matéria PÃO PARA ALIMENTAR A ALMA

Jornalista CÍNTIA MARCUCCI GRACIA

4º LUGAR

Veículo REVISTA PRAZERES DA MESA

Matéria ARTE MILENAR

Jornalista BEATRIZ ALBERTONI SALOMONI

5º LUGAR

Veículo JORNAL O ESTADO DE S. PAULO

Matéria TINTA, NÃO! CHOCOLATE!

Jornalista ANA PAULA BONI

CATEGORIA: “RÁDIO”

1º LUGAR

Veículo RÁDIO GAZETA AM

Matéria HARMONIA SOCIAL QUE VEM DO FORNO: A 
REINSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 
TRABALHO ATRAVÉS DA PANIFICAÇÃO E DA 
CONFEITARIA

Jornalista LEONARDO LEVATTI

2º LUGAR

Veículo RÁDIO FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA/PARCERIA 
COM RÁDIO ABC

Matéria SÃO PAULO TEM PADARIA SAGRADA BEM NO 
CENTRO DA CIDADE

Jornalista CARLOS ALBERTO MAGLIO

3º LUGAR

Veículo RÁDIO TRIANON 740 AM

Matéria ENTREVISTA COM SR. ANTERO PEREIRA NO 
PROGRAMA VIA PAULISTA

Jornalista ADRIANA CAMBAÚVA

4º LUGAR

Veículo RÁDIO CORREIO AM 1200

Matéria PÃO NÃO É VILÃO

Jornalista GÉSSIKA ALINE LIMA DA COSTA

5º LUGAR

Veículo RÁDIO PEPERI

Matéria PÃO NOSSO

Jornalista MARCOS MELLER

CATEGORIA: “MÍDIA ELETRÔNICA – TV & INTERNET”

1º LUGAR

Veículo DOMINGO ESPETACULAR/REDE RECORD

Matéria MITOS E VERDADES DA ALIMENTAÇÃO – COMIDA 
DE PADARIA

Jornalista CRISTIANE MASSUYAMA

2º LUGAR

Veículo JORNAL NACIONAL/REDE GLOBO DE TELEVISÃO

Matéria FEIRA DE PANIFICAÇÃO MOVIMENTA O SETOR

Jornalista RENATA SOARES RIBEIRO

3º LUGAR

Veículo SITE DOCTOR SOUL

Matéria O LINDO E PROFUNDO SIMBOLISMO DO PÃO

Jornalista MÁRIO SÉRGIO SAVAGLIA DE CAMARGO

4º LUGAR

Veículo PROGRAMA METRÓPOLIS/TV CULTURA

Matéria UMA REVOLUÇÃO ARTESANAL: PÃES FEITOS À 
MODA ANTIGA, COM FERMENTAÇÃO NATURAL, 
GANHAM ESPAÇO NA PANIFICAÇÃO DE BRASÍLIA

Jornalista CLARA CAMPOLI

5º LUGAR

Veículo BATALHA DOS CONFEITEIROS/ RECORDTV

Matéria BATALHA DOS CONFEITEIROS

Jornalista MYLENE GONÇALVES MONTEIRO LEITE
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AIPESP

ARARAQUARA RECEBE ÚLTIMO ENCONTRO DA AIPESP EM 2018

DATA LOCALIDADE
14 de Março Santos
25 de Abril Campinas
22 de Maio Araraquara
27 de Junho Piracicaba
14 de Agosto São José dos Campos
12 de Setembro São José do Rio Preto
17 de Outubro Bauru e Região
05 de Dezembro Franca

Service, com a participação de proprietários de padarias e 

confeitarias da região, além de seus colaboradores. Na se-

quência do encontro, foi promovido o Jantar de Confrater-

nização da AIPESP, que reuniu todos os presidentes dos 

sindicatos e associações de panificação e confeitaria do 

estado de São Paulo, além de alguns patrocinadores dos 

eventos da entidade em 2018. Já no dia 06 de dezembro, 

no Ipanema Clube de Ribeirão Preto, foi realizada a sole-

nidade de inauguração da Associação dos Industriais de 

Panificação de Ribeirão Preto (AIPERP), que contará com 

o empresário Cássio Aparecido Moreira como presidente.

K
a

ri
n

a
 O

liv
ei

ra
 /

 A
IP

E
S

P

PAINEL DE NOTÍCIAS

S
A

M
PA

P
Ã
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Com o objetivo de discutir novas propostas de ações capazes de 

aperfeiçoar o desempenho das entidades, o SAMPAPÃO promo-

veu, nos dia 16, 23 e 30 de janeiro, mais uma edição de sua Rodada 

de Ideias, conjunto de reuniões realizadas com os associados den-

tro do espírito de gestão participativa. Os encontros foram muito 

produtivos em termos de discussões e sugestões, que redundaram 

numa extensa lista de propostas de atividades que, agora, estão 

sendo analisadas pelas Diretorias do SAMPAPÃO, a fim de viabili-

zar sua implantação ao longo do ano de 2019.

RODADA DE IDEIAS 2019

Na nota intitulada “Escola IDPC é des-

taque na mídia”, publicada na Pág. 7 do 

“Painel de Notícias” da última edição da 

Revista IPC (Nº 821), grafamos de for-

ma incorreta o sobrenome do profes-

sor e técnico da unidade de ensino do 

SAMPAPÃO Ezequiel Santana, que apa-

receu no texto como “Ezequiel Cardoso”. 

Na mesma página, grafamos errado o 

nome da cidade de Piracicaba, no início 

do título da nota da AIPESP. Pedimos 

sinceras desculpas ao Ezequiel, à Escola 

IDPC, à AIPESP e aos nossos leitores.

FALHA NOSSA!

Em sentido horário, Encontro em Araraquara, Jantar de 
Confraternização e Rui Gonçalves, presidente da AIPESP, na 
posse de Cássio Moreira, presidente da nova AIPERP.

No dia 23 de novembro, com o apoio do Sindicato da In-

dústria da Panificação e Confeitaria de Araraquara e Re-

gião (SIPCAR), do SESI de Araraquara e de um grande 

número de patrocinadores, a Associação da Indústria 

de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo  

(AIPESP) realizou mais uma edição naquela cidade do seu 

Encontro de Negócios e Tendências da Panificação e Food 

CONFIRA O CALENDÁRIO DE ENCONTROS DA AIPESP 2019!
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Páscoa vem aí! E com ela, grandes oportunidades de você rea-

lizar bons negócios em sua padaria. Muitos panificadores já 

perceberam essa oportunidade e, além de preparar cardápios 

específicos para a data, se preparam para atender à demanda 

de clientes trabalhando com prazos e encomendas.

Para atrair esses clientes, a criatividade e inovação são absolutamente 

essenciais. Por isso, vale ficar de olho no que é tendência e novidade nos bal-

cões e vitrines da concorrência, e, ainda, nos sites internacionais. A Revista 

IPC selecionou dicas de alguns especialistas para você aumentar suas ven-

das no período. Vale investir na criatividade para atrair os clientes: confira!

COELHOS DE PÃO

Que tal, por exemplo, você promover um Festival do Chocolate na sua pa-

daria, modificando alguns produtos da sua linha incluindo o ingrediente e 

fazendo algumas adaptações? Ao contrário do panetone, famoso por sua 

essência característica, a receita da colomba pascal é originalmente mar-

cada pelo uso de raspas de casca de laranja, o que também lhe faz con-

ferir um sabor próprio e inconfundível. Contudo, assim como o “primo do 

Natal”, a colomba sofreu alterações em seu sabor e hoje são encontradas 

versões com recheios como brigadeiro, doce de leite, mousse de chocolate 

ou até opções salgadas como tomate seco ou azeitonas. Incluir bacalhau 

em algumas de suas receitas também é uma boa ideia. E não deixe de criar 

A

A Revista IPC selecionou consultou alguns 
especialistas para ajudar você a aumentar as 

vendas da sua padaria na Páscoa que vem por aí.

DICAS
 QUENTES  

DO

 COELHO
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um espaço especial para vinhos e azeites, que têm tudo a 

ver com as formulações salgadas.

Ainda na linha de pães, o tradicional também aparece 

na mesa e em celebrações religiosas como a Páscoa. Por 

ser um dos principais símbolos da Santa Ceia, não é difícil 

encontrar pães mais elaborados, com formatos e cortes 

na massa que formam desenhos, na mesa e nas cerimô-

nias cristãs durante as celebrações da Semana Santa. As-

sim, quem deseja oferecer uma opção diferenciada, pode 

escolher por outros tipos de pães, com alterações no pre-

paro da massa e formato.

Um caso muito interessante é o brioche, também con-

sumido há séculos com tom de elegância nas mesas far-

tas e imperiais do passado.

Já os coelhinhos de pão podem virar um hit de venda 

para a criançada na sua padaria. E é muito fácil produzi-

-los: depois de fazer bolinhas com a massa de pão, faça 

picotes nelas, formando as orelhas e rabinho do coelho 

com uma tesoura. Para fazer os olhinhos, você pode espe-

tar sementes, castanhas, gotas de chocolate forneáveis ou 

fazer apenas dois furinhos. Você ainda pode usar corante 

alimentício na massa para dar uma cor aos coelhinhos.

BOLOS E DOCES DIFERENTÕES

Mas, com criatividade, não é preciso parar por aí. Você pode 

oferecer pão doce com gotas de chocolate, sanduíches com 

cara de coelhinho, bolos e tortas decoradas com confeitos 

e recheios diferenciados, além de formatos especiais. O 

Bolo de Coelho, por exemplo, tem tudo para ser o campeão 

de vendas no período. Ele requer massas mais elaboradas 

para dar sustentação e é coberto com merengue e coco 

ralado, que imitam perfeitamente o pelo branquinho (ou 

colorido, porque você é livre para criar) do bichinho. 

É claro, a data oferece outras inúmeras opções para au-

mentar o faturamento da confeitaria no período que an-

tecede. Uma dica são os beijinhos de coco com orelhinhas 

de marshmallow, e, ainda, as famosas bolachas decoradas 

com glacê e confeitos coloridos, que também podem ser 

colocadas nas vitrines nesta época. Aliás, biscoitos com 

formato de coelhos e cenourinhas são uma alternativa 

11Fev/Mar 2019    IPC 822
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bem interessante para quem não pode ou não quer comer 

chocolate, mas faz questão de participar da festa. E, veja 

só: além da decoração em cada biscoito, vale dar um toque 

artesanal oferecendo-os em potes de vidro ou bombonie-

res decoradas, mas que deixem o produto à mostra.

OVOS DE PADARIA

Presença marcante e obrigatória nas comemorações de 

Páscoa, os ovos de chocolate, quando comercializados 

pelas padarias, apresentam algumas vantagens bastante 

especiais para os consumidores, entre as quais a persona-

lização dos produtos – que, saindo com o logo da casa na 

embalagem reforçam a sua marca de qualidade – e a fle-

xibilidade de oferta, uma vez que, na prática, eles podem 

ser confeccionados pelo confeiteiro do estabelecimento 

literalmente “ao gosto do freguês”. E, um detalhe muito 

importante: a lucratividade com a venda deles pode che-

gar até a 100%. (NE: Veja na seção “Gourmet” desta edição da 

Revista IPC, a técnica de temperagem de chocolate)

Para atender a todos os gostos, os ovos artesanais 

personalizados tem ganhado o mercado com as versões 

trufadas, gourmets e muitas outras invenções deliciosas. 

E a criatividade dos confeiteiros na produção de ovos de 

Páscoa tem atraído consumidores de todos os estilos. Di-

ferentemente dos industrializados – que quase não pos-

suem recheios –, o ovo de chocolate artesanal pode ficar 

bem cheio com vários sabores, podendo ser degustados 

com uma colher. Se fazer o ovo em si é fácil, o mesmo 

não é possível dizer do recheio. Isso não significa que o 

recheio seja difícil de preparar, mas sim, de escolher en-

tre tantas opções.

Hoje em dia existe uma ampla variedade de receitas 

para o recheio e fica a critério do confeiteiro escolher 

quais combinam mais com o paladar de seus clientes. 

Uma receita de recheio bem simples e que pode ser só o 

começo das suas invenções é o de chocolate branco. Ou-

tra dica é adicionar amarula (ou outro sabor de licor) ao 

chocolate branco ou fazer uma receita de beijinho, com 

leite condensado e coco ralado.

Mas, claro há outras opções de recheio que dão super 

certo em ovos artesanais, como brigadeiro com moran-

go; mousse de doce de leite com paçoca; Leite Ninho com 

Nutella e brownie de doce de leite ou de brigadeiro. Outra 

tendência é colocar no recheio do ovo de Páscoa artesa-

nal biscoitos, como o Oreo, com uma deliciosa massa de 

chocolate meio amargo. É possível ainda fazer um recheio 

de massa de pão de ló e creme de nozes com bombons 

Ferrero Rocher.

FONTES: The CakeBlog | Blog Padaria de Sucesso | Blog Eu Amo Pão | Fermais 
| Toda Doce Doces Finos | Chocolat Etcaetera | Sladkoisoleno | BlogLovin | 
Dessert Now Dinner Later | JustaTaste | Budeget Gourmet Mom | FoodiBoum
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EXEMPLO DE 
PANIFICADOR 
E UM AMIGO DE 

TODAS AS HORAS

a manhã do dia 29 de dezembro, quando ainda 

comemorava a passagem do Natal e se pre-

parava para as festas do Ano Novo, a família 

panificadora paulista, brasileira e mundial re-

cebeu uma triste notícia: o falecimento do grande em-

presário, sindicalista e querido amigo Rubens Casselhas, 

presidente do Grupo Pão do Parque, após uma longa, mas 

bem lutada batalha contra uma grave enfermidade.

Foram muitos bons momentos guardados na memó-

ria que afloraram na mente e no coração dessas pessoas. 

Lembranças das atitudes de coragem e das palavras de 

incentivo e carinho, que esse elegante, educado e moti-

vador companheiro nos transmitiu, com a segurança que 

lhe era peculiar, assim como eram sua alegria contagian-

te, determinação, competência e enorme disposição para 

o trabalho, notadamente quando ocupou cargos da alta 

relevância, com a Presidência da AIPAN e a da AIPESP.

Merecidas homenagens em vida não faltaram ao lon-

go da trajetória desse valoroso e amigo, todas aceitas com 

muita humildade, o que, por si só, já é marca do caráter 

dos grandes homens. Uma delas, lembrada com especial 

destaque, aconteceu em 2010, quando o Centro Técnico 

do SAMPAPÃO, instalado no prédio-sede das entidades, 

ganhou seu nome, deixando-o profundamente emociona-

do. E o mesmo sentimento aflorou em setembro último, 

quando foi homenageado durante a 31ª edição do CON-

GREPAN, em Florianópolis/SC.

Mas seu amor incomensurável pela família, sua maior 

paixão. E a recíproca sempre foi verdadeira, como atesta 

HOMENAGEM / RUBENS CASSELHAS 

N

esse emocionante depoimento de sua filha caçula, Fabiana, 

falando em nome dela e no de seus irmãos Simone, Rubens 

Filho e Fernando: “Nosso pai, nosso grande herói, nos dei-

xou uma grande lição: estamos sempre aprendendo com a 

vida, não importa a idade que tenhamos, há sempre algu-

ma coisa a ser aprendida. Ele sempre nos dizia que as coisas 

devem ser conquistadas com muito trabalho e perseveran-

ça, e se não conseguimos ter sucesso de primeira, devemos 

continuar tentando, sem receio de fazer algo por medo de 

errar. Ele sempre foi um guerreiro, trabalhador, entusias-

mado, curioso em conhecer coisas novas e em empreender. 

E deixou muita saudade. Porém, na sua trajetória plantou 

um enorme jardim e muitos ensinamentos. Iremos seguir 

o legado que ele nos deixou e iremos continuar trabalhan-

do com o mesmo amor à panificação e as padarias que ele 

sempre teve e assim seguiremos seus passos empresariais 

buscando novas tendências, inovações e muito mais.”

É isso: até um dia, grande amigo!

Rubens Casselhas nos deixou. Mas seu exemplo permanecerá para sempre.

ALEGRIA. Com a família na mesa, comemorando a homenagem 
recebida na 31a edição do CONGREPAN, em Florianópolis.

EMOÇÃO. Rubens (esq.) com o 
presidente, Antero Pereira, no dia 
do “batismo” do Centro Técnico 
do SAMPAPÃO, em 2010.
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SAMPAPÃO 
repete a dose, 
e presenteia a 

população da cidade 
com bolo gigante na 
comemoração dos 

aniversários de 
São Paulo e do 

Mercadão.

m 25 de janeiro de 2019, dia em que São Paulo 

completou 465 anos, o Mercado Municipal Paulis-

tano também comemorou seu 86º aniversário de 

atividades. E, repetindo o feito do ano passado, a 

“cidade que não pode parar” ganhou de presente um bolo gi-

gante confeccionado pelo SAMPAPÃO um bolo com mais de 

meia tonelada – na verdade, precisos 551 quilos, cifra igual à 

soma dos dois aniversários em 2019. A programação festiva 

contou, ainda, com várias apresentações artísticas e cultu-

rais, com muita música e dança, entre outras atividades.

“Novamente, foi um grande desafi o, que agrega muito 

para o SAMPAPÃO e para a Escola IDPC, que produziu 

mais uma vez a peça, e já são referência na cidade de 

São Paulo. Serão cerca de 10.000 pedaços de bolo dis-

tribuídos às pessoas que hoje estão comemorando o 

aniversário da metrópole aqui no Mercadão”, explicou o 

Prof. Ricardo Magalhães, diretor cultural do SAMPAPÃO, 

que comandou todo o projeto de elaboração do bolo, 

bem como de sua montagem ao vivo no Espaço de Even-

tos do o Mercado Municipal.

“O bolo tem o formato do mapa da nossa cidade, com 

COMEMORAÇÃO / ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO 

E
divisões por distritos e bairros. Por isso, toda a população 

de São Paulo se sente aqui representada. Parabéns, São 

Paulo, e obrigado SAMPAPÃO, por mais esta parceria”, co-

mentou Ricardo Saragiotto, administrador do Mercadão. 

“O bolo do Mercadão elaborado pelo SAMPAPÃO já está 

virando tradição na comemoração do no aniversário de 

São Paulo. E mais uma vez, a iniciativa foi um sucesso! 

É muito importante para nós participar sempre desses 

eventos e estarmos juntos com a cidade nessa data tão 

especial” destacou, a seu turno, Carlos Elias Gonçalves 

Perregil, vice-presidente da AIPAN, que representou as Di-

retorias do SAMPAPÃO no evento.

Diversas autoridades e personalidades também presti-

giaram a comemoração no Mercadão. Entre elas, o prefei-

to Bruno Covas, que fez questão de marcar presença no 

evento, acompanhado por várias pessoas de sua equipe. “O 

duplo aniversário de 465 anos de São Paulo e de 86 anos do 

Mercadão, assim como toda a população de nossa metró-

pole, mereciam esse presente. Só temos que agradecer ao 

SAMPAPÃO, nosso parceiro de sempre, por mais esse even-

to maravilhoso”, fez questão de registrar na ocasião.

PRESENTE DE PESO

FESTA. Prefeito Bruno Covas prestigiou a comemoração com direito a bolo gigante 
e “Parabéns a Você” no Mercadão.
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ESCOLA IDPC / CURSOS FEV-MAI 2019

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

ordem de ligação dos interessados.

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

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

Escola IDPC @escola idpc 95898-4448

PROGRAME-SE JÁ!
CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Especial de Páscoa (12h) 06/03 à 08/03 Qua. à Sex. 08:30h às 12:30h
Pães Funcionais com Fibras (8h) 06/03 à 07/03 Qua. à Qui. 08:30h às 12:30h
Interpretação do Laudo de Farinha (9h) 06/03 à 08/03 Qua. à Sex. 15:00h às 18:00h
Técnica da Glaçagem (9h) 06/03 à 08/03 Qua. à Sex. 18:30h às 21:30h 
Macarons (8h) 06/03 à 07/03 Qua. à Qui. 14:30h às 18:30h
Tábuas de Frios (3h) 08/mar Sex. 14:30h às 18:30h
Salgados Fritos e Assados (20h) 11/03 à 15/03 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Qualidade do Pão francês ( 20h) 11/03 à 15/03 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h 
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 11/03 à 12/03 Seg. e Terç. 08:30h às 12:30h
Responsável Técnico (20h) 11/03 à 15/03 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Atendimento ao Cliente (15h) 11/03  à 15/03 Seg. à Sex. 15:00h às 18:00h
Noções em Panifi cação(112h) 11/03 à 24/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:00h 
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 11/03  à 12/03 Seg. e Terç. 14:30h às 18:30h 
Responsável Técnico (20h) 11/03  à 15/03 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h 
Qualidade do Pão Francês (20h) 11/03 à 15/03 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h 
Básico de Pizza (20h) 11/03  à 15/03 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h 
Especial de Páscoa (12h) 11/03  à 13/03 Seg. à Qua. 14:30h às 18:30h 
Especial de Páscoa (12h) 11/03 à 14/03 Seg. à Qui. 18:30h às 21h30h
Macarron Sofi sticado (4h) 12/mar Ter. 08:30h às 12:30h
Petit Gâteau (4h) 15/mar Sex. 18:30h às 21h30h
Pães Internacionais (12h) 18/03 à 20/03 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Macarons (8h) 18/03 à 19/03 Seg. à Terç. 08:30h às 12:30h
Doces Finos (15h) 18/03 à 22/03 Seg. à Sex. 14:30h às 17:30h
Especial de Massa Folhada (15h) 18/03 à 22/03 Seg. à Sex. 14:30h às 17:30h
Fermentação Natural (16h) 18/03 à 21/03 Seg. à Qui. 14:30h às 18:30h
Noções em Confeitaria (112h) 18/03 à 09/05 Seg. à Sex. 18:30h às 21h30h
Massas, Recheios e Coberturas (9h) 20/03 à 22/03 Qua. à Sex. 08:30h às 11:30h
Fermentação Natural (16h) 25/03 à 28/03 Seg. à Qui. 08:30h às 12:30h
Naked Cake (9h) 25/04 à 27/03 Seg. à Qua. 08:30h às 11:30h
Técnica da Glaçagem (9h) 25/03 à 27/03 Seg. à Qua. 14:30h às 17:30h 
Pães Internacioanais (12h) 25/03 à 27/03 Seg. à Qua. 14:30h às 18:30h
Tábuas de Frios (3h) 28/mar Qui. 08:30h às 11:30h

Qualidade do Pão Francês (20h) 01/04 à 05/04 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Básico de Pizza (20h) 01/04 à 05/04 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Sopas e Caldos (12h) 01/04 à 03/04 Seg. à Qua. 14:30h às 18:30h
Doces Finos (15h) 01/04 à 05/04 Seg. à Sex. 14:30h às 17:30h
Naked Cake (9h) 08/04 à 10/04 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Fermentação Natural (16h) 08/04 à 11/04 Seg. à Qui. 08:30h às 12:30h
Pães Rústicos Internacionais (20h) 08/04 à 12/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Especial de Massa Folhada (15h) 08/04 à 12/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Tábuas de Frios (3h) 12/abr Sex. 08:30h às 11:30h
Festival de Pão Doce(12h) 15/04 à 17/04 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Tortas de Vitrine (12h) 15/04 à 17/04 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Petit Gateau (4h) 18/abr Qui. 08:30h às 12:30h
Fermentação Natural (16h) 15/04 à 18/04 Seg. à Qui. 14:30h às 18:30h
Interpretação do Laudo de Farinha (9h) 15/04 à 17/04 Seg. à Qua. 15:00h às 18:00h
Técnica da Glaçagem (8h) 15/04 à 16/04 Seg. à Ter. 14:30h às 18:30h
Cheesecake (8h) 17/04 à 18/04 Qua. à Qui 14:30h às 18:30h
Doces Finos (15h) 22/04 à 26/04 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Pães Rústicos Internacionais (20h) 22/04 à 26/04 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Básico de Pizza (20h) 22/04 à 26/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Noções em Confeitaria (112h) 22/04 à 05/06 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 22/04 à 23/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Responsável Técnico (20h) 22/04 à 26/04 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h
Macaron (8h) 29/04 à 30/04 Seg. à Ter. 08:30h às 12:30h
Pães Internacionais (12h) 29/04 à 02/05 Seg. à Qui. 08:30h às 12:30h
Pães Funcionais com Fibras (8h) 29/04 à 30/04 Seg. à Ter. 14:30h às 18:30h
Bem Casado. Bem Batizado e Bem Nascido (3h) 29/abr Seg. 15h às 18h
Tábuas de Frios (3h) 30/abr Ter. 15h às 18h
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

Aprenda com a Escola IDPC o passo a passo da manipulação e da temperagem 
do chocolate, para não ter erro na produção de seus Ovos de Páscoa.

DO CHOCOLATE AO OVO:  
UMA TRANSFORMAÇÃO ESPETACULAR

ue o chocolate vem ganhando cada vez mais 

espaço nas vitrines e destaque nas vendas da 

padaria, não é novidade para ninguém. Ain-

da mais quando uma festa tão importante no 

calendário comercial do ano como a Páscoa se aproxima.

Mas a verdade é que nem todo panificador ou profis-

sional de padaria sabe direitinho como preparar essa deli-

ciosa iguaria, que faz a alegria dos clientes principalmen-

te quando transformada em irresistíveis Ovos de Páscoa.

Q Sabendo disso, a Escola IDPC preparou um passo a 

passo super detalhado para você e seus colaboradores 

na produção fazerem essa maravilhosa transformação, 

da matéria-prima ao produto acabado, com toques de 

muita sofisticação, o que não só vai encher os olhos e 

agradar o paladar dos mais exigentes consumidores, 

como também garantir um alto tíquete médio de venda 

e um excelente faturamento na Páscoa. Confira nesta e 

nas próximas páginas!
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

PREPARO DO CHOCOLATE

DERRETIMENTO
Picar o chocolate em tamanhos regulares, com auxílio de uma faca lisa, e colocar em um recipiente seco.

BANHO-MARIA
 Levar ao fogo uma panela com água para aquecer. Não deixar a água 

ferver, para que esta não evapore ou se forme bolhas de vapor que 

venham a estragar o chocolate.

 É importante que o recipiente com chocolate se encaixe 

perfeitamente na boca da panela, para que a água e o vapor não 

entrem em contato com o chocolate.

 Mexer o chocolate até que esteja completamente derretido. O 

chocolate deverá estar na temperatura de 40oC a 45oC.

MICRO-ONDAS
 Utilizar recipiente de vidro.

 Programar o micro-ondas para potência média (50%), 

com quantidade de minutos indicada para a quantidade de 

chocolate em gramas, conforme indicado abaixo: 

PESO TEMPO

100g 1 minuto e 40 segundos

300g 2 minutos e 20 segundos

500g 2 minutos e 45 segundos

700g 3 minutos e 25 segundos

1.000g 4 minutos e 35 segundos

 Parar na metade no tempo para misturar e homogeneizar.

 Mexer até o derretimento total. Não ultrapassar a 

temperatura de 45oC no chocolate.

DERRETEDEIRA
 Na derretedeira à base de água, não ultrapassar a 

temperatura de 60oC na água. 

 Já na derretedeira aquecida por resistência, o termostato 

deverá ser regulado para a temperatura de 50oC.
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MÉTODO PEDRA
 Limpar uma bancada de granito com 

álcool e despejar 2/3 do chocolate. 

 Espalhar e juntar, simultaneamente, 

o chocolate com auxílio de espátulas, 

até atingir a temperatura desejada.

TÊMPERA
O resfriamento gradual do chocolate (Temperagem) serve para uma perfeita 

reorganização dos cristais de manteiga de cacau. Um resfriamento uniforme 

é o que vai proporcionar a formação de uma nova rede cristalina, dando ao 

chocolate aparência lisa e brilhante, consistência e estabilidade, condições 

essenciais para moldagem de bombons, ovos, esculturas etc.

CHOCOLATE 
BRANCO: 

28oC

CHOCOLATE AO 
LEITE E BLEND: 

29oC

CHOCOLATE AMARGO 
E MEIO AMARGO: 

31oC

TEMPERATURA  
PARA TRABALHO

O chocolate estará no ponto 

para ser utilizado quando 

estiver na temperatura:

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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RECOMENDAÇÕES FINAIS
 Evitar ultrapassar a temperatura indicada para 

derretimento. Caso passe de 45oC, o chocolate queima, 

fica grosso e perde sua qualidade, porque o açúcar 

contido nele forma pequenos grânulos imperceptíveis, 

que farão toda a diferença no produto pronto.

PRODUÇÃO DESTE PASSO A PASSO:
Equipe Técnica da Escola IDPC: Técnico: Rui Cruz – Fotos: Cláudio Lira.Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 

Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

 Procurar manter a temperatura ambiente em 22 a 27oC e 

a umidade relativa do ar a no máximo 60%.

 Não trabalhar com fouet, para que não haja incorporação 

de ar, evitando assim que o chocolate engrosse.

 Usar sempre termômetro para evitar possíveis 

problemas.

 Jamais testar o chocolate nos lábios: a temperatura 

deve ser sempre medida com termômetro.
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ocê sabia que o chocolate além de saboroso, 

também faz bem à saúde? Pois é exatamente 

o que dizem inúmeras pesquisas realizadas 

com o doce favorito de boa parte da popula-

ção. Mas, calma lá que isso não signifi ca que você possa 

sair atacando a caixa de bombons sem peso na cons-

ciência: os benefícios do chocolate valem somente para 

o tipo amargo, uma vez que os chocolates ao leite tradi-

cionais contêm muito açúcar e uma quantidade menor 

de cacau. 

Descubra, então, quais são os benefícios do chocolate 

amargo e saiba como encaixar o alimento sem culpa na 

dieta dos clientes de sua padaria, ainda mais nesta época 

em que você está preparando o cardápio de Páscoa do seu 

estabelecimento.

NUTRIÇÃO & SAÚDE / CHOCOLATE

V
MENOS AÇÚCAR, MAIS BENEFÍCIOS

Você já se perguntou por que o chocolate nos faz sentir 

confortados? Existe uma resposta científi ca para isso. Tra-

ta-se de uma substância chamada polifenol-fl avonóide, 

um antioxidante que estimula a produção de serotonina 

no organismo, em nível semelhante ao qual o corpo se-

creta após um longo abraço ou um beijo na boca. Outro 

dos extratos abundantes do grão de cacau é a manteiga de 

cacau. A partir dela são derivados o chocolate branco e a 

famosa pomada para os lábios, aos quais se adiciona vase-

lina e glicerina, além de Vitamina E e algumas lanolinas.

Para aproveitar ao máximo as propriedades de saú-

de do chocolate devemos tentar ingerir um produto tão 

puro quanto possível e de melhor qualidade. O chocolate 

amargo ou semi amargo é a melhor escolha para esses 

PROPRIEDADES 
      CHOCOLATE 
             BENEFÍCIOS

Descubra quais são 
os benefícios do 

chocolate amargo e 
saiba como encaixar 

o alimento sem culpa 
na dieta dos clientes 

de sua padaria.

CONSUMO CONSCIENTE. Comer chocolate é muito bom. Mas uma porção de 25g a 30g 
por dia é mais do que sufi ciente para você obter todos os seus benefícios sem fi car com 
peso na consciência e sem atrapalhar a dieta.
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propósitos. Finalmente, tenha em conta que um choco-

late com leite, sempre terá mais gordura e açúcar do que 

um chocolate escuro. Então, a ideia de que o chocolate 

engorda se deve ao tipo de chocolate industrializado ofe-

recido como um de leite.

Portanto, como regra geral, quanto maior o teor de cacau 

do chocolate, menor será a quantidade de açúcar e maiores 

serão seus benefícios. Uma revisão das principais pesquisas 

sobre os tipos e benefícios do chocolate amargo para a saú-

de concluiu que os chocolates com 60% e 70% de cacau são 

os mais indicados para consumo diário, pois contêm pouco 

açúcar e uma quantidade maior de antioxidantes. O choco-

late amargo é também uma ótima fonte de magnésio, cobre, 

ferro e manganês. Potássio, zinco e selênio também estão 

presentes nele, só que em menores quantidades.

“QUEIMADOR” DE GORDURA

A serotonina é uma substância indispensável no sistema 

nervoso central e está diretamente relacionada ao nos-

so grau de interpretação da felicidade. Uma pessoa com 

baixos níveis de serotonina ficará nervosa, triste ou de-

primida, irritada, decepcionada a maior parte do tempo e 

acompanhará distúrbios do sono e da alimentação.

Em relação direta com isso, um dos maiores benefícios 

do chocolate amargo e também um dos mais desconheci-

dos: o aumento do metabolismo. O consumo de chocolate 

amargo poder aumentar a quantidade de calorias que o 

organismo utiliza para realizar suas atividades diárias. Em 

outras palavras, o chocolate amargo “queima” gordura. Isso 

pode ocorrer por dois motivos: de acordo com o Journal of 

Proteome Research, o chocolate amargo contém gorduras 

monoinsaturadas que têm a capacidade de estimular o or-

ganismo a utilizar mais energia proveniente dos estoques 

de gordura. Assim, se você mantiver uma dieta equilibrada 

seu corpo será obrigado a mobilizar os estoques de gordura 

para serem convertidos em combustível para as células.

Já um estudo divulgado pela Universidade Queen Mar-

gareth, da Grã-Bretanha, revelou que o chocolate amargo 

possui um grande impacto na maneira como o organismo 

sintetiza os ácidos graxos (gorduras), pois tem o poder de 

Por Renata Caires Borba, Debora Jureidini Tozo e Jerusa Claro Sia Fukugauti
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reduzir a digestão e absorção de gorduras e carboidratos. 

Para obter esses benefícios do chocolate amargo os pes-

quisadores recomendam o consumo de dois a três qua-

dradinhos (quantidade que não deve ultrapassar 30g ao 

dia) de chocolate amargo com 70% de teor de cacau.

SÓ O CHEIRO JÁ FAZ BEM

Além de melhorar o metabolismo, o chocolate amargo 

serve para controlar o apetite. Parece bom demais para 

ser verdade? E isso ocorre por diversos motivos. Em pri-

meiro lugar, ao retardar a digestão, o chocolate amargo 

aumenta a sensação de saciedade, impedindo que você 

tenha fome, mesmo tendo acabado de comer. Em segun-

do, os flavonoides (substâncias antioxidantes) do choco-

late ajudam a diminuir a resistência à insulina, o que 

por sua vez controla as variações de açúcar no sangue 

e impede aquela fome absurda que normalmente apare-

ce imediatamente após o consumo de açúcar. Finalmen-

te, além de reduzir a resistência à insulina, o chocolate 

amargo também diminui a liberação de grelina, um hor-

mônio que tem como função aumentar o apetite. E para 

isso não é preciso sequer consumi-lo!

Em uma pesquisa realizada na Holanda, cientistas 

analisaram o efeito do chocolate amargo sobre os níveis 

de grelina na circulação sanguínea de 12 participantes. 

Na primeira parte do estudo, as 12 mulheres consumiram 

durante 60 minutos 100g de uma mistura contendo 85% 

de cacau e 12,5g de açúcar. Já na segunda etapa, metade 

das voluntárias somente cheirou o chocolate durante 60 

minutos, enquanto a outra metade não recebeu nada.

As mulheres que cheiraram o chocolate apresentaram 

saciedade e uma redução nos níveis de grelina semelhan-

te à primeira parte do estudo, quando puderam consumir 

o chocolate. Já as participantes que não puderam sentir o 

cheiro não apresentaram nenhuma diminuição do apeti-

te ou dos níveis de grelina.

PROTEGE O CORAÇÃO

Ao contribuir para a redução das taxas de LDL e aumen-

to do colesterol bom (HDL) e, ainda, atuar na redução da 

pressão sanguínea, automaticamente a proteção contra 

obstruções arteriais e infarto é mais um dos benefícios 

do chocolate amargo. Além disso, o chocolate amargo é 

fonte de antioxidantes, que previnem e combatem infla-

mações e, ainda por cima, lutam contra os radicais livres. 

Segundo uma pesquisa realizada na Suécia, o consumo 

de chocolate amargo duas vezes por semana resultou 

em uma chance 66% menor de morte por complicações 

cardíacas. O mesmo estudo revelou ainda que consumir 

uma pequena porção de chocolate amargo uma vez por 

semana pode se reduzir em até 50% as chances de morte 

por complicações cardíacas.

QUANTIDADE IDEAL DE CHOCOLATE

Aí vem a pergunta: se há tantos benefícios do chocolate 

amargo, isso significa que você pode consumi-lo à von-

tade? Infelizmente, não. O chocolate ainda é uma fonte 

significativa de calorias e gorduras saturadas, que devem 

ser consumidas com moderação para não trazerem o 

efeito oposto ao que você procura. Uma porção de 25g a 

30g por dia é mais do que suficiente para você obter todos 

os benefícios do chocolate amargo sem ficar com peso na 

consciência e sem atrapalhar a dieta.

E não se esqueça de incluir as calorias do chocolate 

amargo na soma de todas as calorias que você consome 

ao longo do dia. Ainda que você saiba que o chocolate 

amargo ajuda a emagrecer, nunca é demais lembrar que 

esse efeito só irá ocorrer se você mantiver uma dieta hi-

pocalórica. Ou seja, para perder peso você deverá consu-

mir menos calorias do que gasta com seu metabolismo e 

com a atividade física.

RENATA CAIRES BORBA (CRN3 12241), DEBORA JUREIDINI TOZO  
(CRN 10850) e Jerusa Claro Sia Fukugauti (CRN 9084) são nutricionistas da 
equipe de consultoria TriNutri.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: CHEMIN, S.M.S.S.; MURA, J.D.P. 
Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: Roca, 2008.  
www.mundoboaforma.com.br/8-beneficios-do-chocolate-amargo-para-
boa-forma-e-saude/#gYSUMtkHUvW2hWtt.99

Ainda que você saiba que o chocolate amargo ajuda a emagrecer, nunca é demais 
lembrar que esse efeito só irá ocorrer se você mantiver uma dieta hipocalórica.

NUTRIÇÃO & SAÚDE / CHOCOLATE
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / PORTO VILLARES PADOCA

ma das muitas coisas boas que transparecem 

quando você conversa com Luiz Henrique No-

ronha Calvo, sócio-proprietário da Porto Villa-

res Padoca, na Vila Sônia, é o profundo res-

peito que ele tem pela família. Principalmente quando o 

tema é a trajetória dela na panificação. De cara, ele já vai 

abrindo o seu compreensível orgulho de pertencer à ter-

ceira geração de empreendedores do ramo, uma história 

que começou há cerca de 60 anos, quando seu avô e xará 

Henrique chegou de Portugal com 15 anos ao Rio de Janei-

ro, e logo começou a trabalhar no comércio de alimentos. 

“Depois de um período trabalhando como emprega-

do num açougue, meu avô juntou dinheiro e partiu para 

seu próprio comércio de carnes, até se capitalizar mais 

um pouco para comprar sua primeira padaria. Ciente das 

oportunidades que se abriam com o enorme crescimento 

econômico de São Paulo no final da década de 1950 e co-

U

Fotos Tadeu Sakagawa

Empreendimento 
genuinamente 

familiar, a recém-
inaugurada Porto 
Villares Padoca já 
virou referência e 

ponto de encontro 
na região da  

Vila Sônia.

NEGÓCIO DE FAMÍLIA,
COM MUITO ORGULHO

meço da de 1960, migrou para cá com a família, montou 

padarias em São José dos Campos e em São Bernardo do 

Campo, entre outras cidades, até chegar à capital, quan-

do, em 1988, comprou a Gato D’Ouro II, no Jardim Lon-

drina, já dividindo o comando da padaria com meu pai, 

o Luiz Carlos, casado com a filha dele”, resume a história 

Luiz Henrique.

PADOCA REFINADA

A partir daí, com muito esforço e dedicação para vencer 

desafios, os negócios da família foram prosperando. Até 

que foi criada a marca Porto Villares, nome dado à pada-

ria inaugurada em 1988, em Taboão da Serra, e que ainda 

faz parte dos múltiplos empreendimentos que o grupo 

familiar administra atualmente. E foi só depois de duas 

décadas – mais precisamente no dia 24 de outubro do ano 

passado –, que, com muito pé no chão, que eles decidiram 

AMBIENTE ACONCHEGANTE. 
A proposta de bom gosto e 
sustentabilidade da padaria 
já pode ser vista a partir da 
utilização do mobiliário de pinus.
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O BAIRRO DA PORTO 
VILLARES PADOCA

populares. A Vila Sônia conta com dois shoppings centers, 

ambos nas divisas com outros distritos: o Raposo Shop-

ping na divisa com o distrito do Rio Pequeno e o Butantã 

Shopping na divisa com o distrito do Butantã. Será o ponto 

final da Linha 4 (Amarela) do metrô de São Paulo em de-

zembro de 2019, ainda em obras, que integrará o bairro a 

todas as demais linhas do metropolitano.

A Vila Sônia é um bairro da Zona Oeste do município de São 

Paulo. Em seus primórdios, o terreno da região pertencia 

ao médico Antonio Bueno e a Joaquim Manuel da Fonse-

ca, sendo que o nome Vila Sônia foi dado em homenagem 

a uma das filhas de Antonio Bueno. É uma região relativa-

mente nova da capital paulista, cujo desenvolvimento só se 

iniciou realmente a partir da década de 1960. Nas últimas 

décadas, entretanto, tem presenciado um crescimento 

imobiliário muito grande, inicialmente próximo à divisa com 

o distrito do Morumbi, com empreendimentos para classes 

média e média alta, convivendo com algumas áreas mais 

abrir a segunda unidade da casa, a Porto Villares Padoca, 

em um moderno centro comercial situado ao largo da Av. 

Francisco Morato, integrado a um condomínio de prédios.

“Sou morador e fui criado no bairro do Morumbi/Vila 

Sônia. E, há muito tempo, percebi que esse trecho da 

Francisco Morato, embora muito movimentado e verti-

calizado, carecia de uma padaria mais sofisticada, para 

atender ao público formado tanto por moradores quanto 

por gente de passagem. Aí, quando surgiu a oportunidade 

de nos instalarmos neste ponto comercial, não perdemos 

tempo. Contratamos um escritório de arquitetura, desen-

volvemos o projeto em tempo recorde e abrimos a casa”, 

explica Luiz Henrique.

LIGADA NAS REDES SOCIAIS

Assim é que a casa, hoje sob o comando de cinco sócios – 

Luiz Henrique, o pai Luiz Carlos, seus tios Fabiano e Hen-

rique, e o primo Fernando – já virou referência e ponto 

de encontro da região. No ambiente, extremamente acon-

chegante e com espaços bem distribuídos – sobressaem 

detalhes arquitetônicos e de decoração bastante emble-

máticos, tais como o piso em porcelanato, um bonito for-

no de pizzas bem na entrada da loja, e, ainda, os móveis 

super transados, com destaque para os balcões e exposi-

tores em pinus, além das mesas com cadeiras coloridas, 

que dão um ar de jovialidade e sustentabilidade ao lugar.

Ligadíssimo nas redes sociais, Luiz Henrique faz ques-

tão de utilizá-las diariamente – principalmente o Insta-

gram – para promover a Porto Villares Padoca. “Todo dia, 

de manhã, religiosamente, faço um vídeo da minha vitri-

ne de salgados; no almoço, faço outro do bufê; e à noite 

outro das nossas pizzas, que têm promoção de segunda 

a quinta-feira, e posto tudo no Insta. E o retorno é muito 

grande, tanto em termos de vendas na padaria, quanto 

em pedidos no delivery, cuja entrega é terceirizada por 

meio de aplicativos, com taxa rateada entre a padaria e os 

clientes. Nosso público é muito exigente, e para ter esse 

conforto e comodidade, os clientes não se importam em 

pagar um pouquinho a mais pela entrega, que é muito 

rápida”, revela o jovem e já bem-sucedido panificador.

MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / PORTO VILLARES PADOCA

EXEMPLO DE VIDA.  
Luiz Henrique, ao lado de 
seu querido avô e xará.
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UMA PADARIA COMPLETA. 
Perfeitamente atualizada 
em termos de ambiente, 
funcionalidade e visual, 
a Picanço trabalha, 
hoje, com uma ampla 
e completa oferta de 
produtos e serviços.”

MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / PADARIA PICANÇO 

chegada de Eduardo de Souza Teixeira ao uni-

verso das padarias foi, assim, meio de supetão, 

quase por acidente. Em 2006, seu pai, João Dio-

nísio, que havia sido juiz classista e se formado 

em Direito, passou num concurso público, e foi designado 

para ocupar uma vaga em Minas Gerais. Foi tudo muito 

rápido. João, que administrava a Padaria Picanço, no bairro 

homônimo de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi nomea-

do e tinha menos de 30 dias para assumir o cargo no outro 

estado. Daí, se viu diante de um grande dilema: vendia a 

padaria a terceiros ou a repassava a algum parente, para 

que este desse continuidade aos negócios da família? 

A

Biscoitos artesanais, bolos caseiros e cafés, além de sanduíches, salgados 
 em muito mais, num ambiente moderno e familiar. Assim é a Padaria 
Picanço, de Guarulhos.

“Na época, eu estava bem colocado profissionalmente, 

trabalhando há cerca de cinco anos no Makro Atacadista. 

Então, meu pai me consultou se eu poderia vir para cá, 

para tocar o negócio, que estava na família desde 1981. 

Eu não entendia nada do ramo. No máximo, tinha tra-

balhado por pequenos períodos na casa, para cobrir as 

férias de alguém. Mas resolvi aceitar o desafio, e acabei 

me apaixonando pelo ramo”, conta Eduardo.

AUXÍLIO LUXUOSO

O começo, como não poderia deixar de ser, foi difícil. Prin-

cipalmente no sentido de se adaptar ao ritmo planeja-

Fotos Tadeu Sakagawa

AQUI, A GENTE SE SENTE 
EM CASA
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A CIDADE E O DISTRITO  
DA PICANÇO
Picanço é um distrito da Zona Norte da Grande São 

Paulo, pertencente ao município de Guarulhos. Seu 

nome vem de um termo em tupi, cujo significado é 

“pássaro que canta”. É um lugar de classe média alta 

e baixa, tipicamente residencial, embora com bom 

movimento comercial também, servido por grandes 

avenidas como a Timóteo Penteado – onde está 

localizada a Padaria Picanço –, a Bartolomeu de 

Carlos e a Suplicy, com intenso tráfego de pessoas 

e veículos. Possui uma ótima localização, próxima 

ao centro comercial de Guarulhos, e do centro co-

mercial da Vila Galvão, e também da Rodovia Fernão 

Dias e da Via Dutra. Nota-se atualmente no Picanço 

uma grande valorização imobiliária e uma crescente 

verticalização, o que pode ser constatado facilmen-

te na paisagem do distrito, com a presença de altos 

edifícios, muitos deles ainda em fase de construção.

mento de compras da padaria. “Por exemplo, numa se-

mana, eu comprava pouco presunto e muito queijo. Aí, o 

primeiro faltava e o segundo sobrava. Na semana seguin-

te, eu fazia o contrário, e a coisa, para meu desespero, se 

invertia”, brinca Eduardo, dizendo que levou um pouco de 

tempo para entender como o negócio funcionava.

Alguns anos mais tarde, em 2012, quando já estava 

mais seguro de si no comando da Picanço, Eduardo teve 

a sorte de começar a receber uma valorosa assistência. 

Seu tio, Carlos de Viveiros Teixeira – irmão de seu pai, e 

assim como este, vindo de Machico, município na ilha da 

Madeira –, que era dono da Rainha da Vila Medeiros, ven-

deu essa padaria e veio auxiliar o sobrinho, como sócio, 

na direção da casa. Hoje, eles dividem as tarefas de forma 

bastante harmônica: Carlos cuida da parte de produção e 

compras, enquanto que Eduardo administra a equipe de 

funcionários e fica de olho no atendimento. 

CONFIANÇA NO FUTURO

Perfeitamente atualizada em termos de ambiente, fun-

cionalidade e visual – graças a uma reforma completa re-

alizada em 2014 pela empresa LESFRI, que a atendeu de 

maneira impecável e cumpriu rigorosamente os prazos 

de entrega –, a Picanço trabalha, hoje, com uma ampla e 

completa oferta de produtos e serviços. Além dos pães – 

muito famosos na região –, oferece itens de confeitaria de 

primeira qualidade, lanches da copa e almoço do tipo “pra-

to feito”, além de serviço de pizza à noite, pelo sistema de 

“retira”. Campeões de venda da casa são, também, os bis-

coitos artesanais, os bolos caseiros, os cafés, além de seus 

sanduíches e salgados fritos e assados. Já o atendimento 

da padaria é considerado por seus clientes – moradores e 

pessoas que trabalham no entorno – como primoroso.

“Considero que o momento atual da padaria vive uma 

espécie de quadro de ‘arritmia’: uns dias são bons, outros 

nem tanto, muito em função dos problemas da economia, 

bem como da falta de dinheiro, que ainda é séria entre 

a população. E isso acaba prejudicando muito o plane-

jamento da produção, as compras e a escala de folgas 

na padaria. Mas, vamos administrando o negócio com o 

mesmo carinho de sempre, acreditando que dias melho-

res virão”, finaliza Eduardo com um sorriso.

MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / PADARIA PICANÇO 

PARCERIA PERFEITA.  
De maneira harmônica, 
Eduardo divide o comando da 
Picanço com seu tio Carlos.
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JURÍDICO CÍVEL / ALUGUEL DE IMÓVEISPor Julio Cezar Nabas Ribeiro

de observar a regularidade do imóvel junto à Prefeitura. 

Alguns problemas mais comuns são: a) ausência de “Ha-

bite-se”; b) ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bom-

beiros; c) Construções irregulares; e d) dívidas do proprie-

tário do imóvel com a municipalidade. Tais responsabili-

dades são do proprietário do imóvel a ser locado. Todos 

esses problemas impedem que seja concedido o Alvará 

de Funcionamento ao estabelecimento comercial que se 

pretende montar no local. 

Assim, o estabelecimento comercial, em que pese não 

ter responsabilidade sobre as irregularidades apontadas, 

estará irregular perante a Prefeitura e poderá ter seu co-

mércio fechado. Outro ponto importante é a escolha no 

nome comercial. O empresário deve verificar, antes de 

solicitar o registro nos órgãos competentes, se o nome, 

marca e demais características a serem utilizadas pela 

empresa estão registradas por outro empresário.

FALHAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO

É importante que o Contrato de Locação seja analisado 

por um advogado que entenda da área. Não somente o 

contrato, mas quando o imóvel estiver localizado em um 

condomínio, é importante que o regimento interno vigen-

te também seja enviado ao advogado.

É comum locadores inserirem cláusulas no Contrato 

Em outras oportunidades utilizamos este espaço para 

esclarecer algumas dúvidas a respeito dos cuidados 

que o empresário deve ter ao locar um imóvel para mon-

tar sua padaria. Vale salientar que é de conhecimento ge-

ral o grande investimento que é realizado no momento 

de abertura da empresa. No entanto, temos notado que 

muitos problemas se repetem, causando risco para o em-

presário que pode, em algum tempo, ficar sem ponto co-

mercial e, consequentemente, ver todo o capital investido 

para montagem de uma padaria se tornar prejuízo.

Para evitar que alguns problemas que mais observa-

mos na prática se repitam vamos, de maneira simples, 

trazer alguns principais pontos no que se refere aos cui-

dados ao pactuar um Contrato de Locação de Imóvel para 

Fins Comerciais.

CUIDADO NA ESCOLHA DO LOCAL  

E DO NOME COMERCIAL

A escolha do local no qual será instalado o comércio é 

fundamental para a vida do empreendimento, isso não é 

segredo. Porém, se alguns cuidados não forrem seguidos, 

até mesmo um excelente local pode se transformar em 

um problema grande.

Temos notado que muitos empresários, empolgados 

com um ótimo local para instalação da padaria deixam 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 
COMERCIAL

AJUDA PROFISSIONAL. 
É importante que o 
Contrato de Locação 
seja analisado por um 
advogado que entenda 
da área.S

to
ck

Fr
ee



28 IPC 822    Fev/Mar 2019

com o intuito de protegê-los. E não há nada de ilegal nis-

so. Porém, algumas cláusulas trazem benefícios em ex-

cesso e prejuízos ao locatário. Cuidados com o indexador 

do índice de reajuste também devem ser levados em con-

sideração. Geralmente utiliza-se o IPGM. Alguns locado-

res somente procuram elaborar contratos com prazo de 4 

(quatro) anos de vigência. Assim, visam a escapar de uma 

futura ação renovatória do Contrato de Aluguel.

Insistimos para que sempre, que possível, o panificador 

negocie com o proprietário do imóvel para que o Contrato 

seja pactuado com prazo de 60 meses, para que exista o di-

reito a ser ajuizada Ação Renovatória do Contrato de Alu-

guel. Esta é um instrumento que a Lei de Locações, Lei nº 

8.245/91 disponibiliza ao locatário para que permaneça no 

imóvel locado, protegendo todo o investimento feito pelo 

empresário. Ela deve ser ajuizada a partir do início último 

ano de vigência do contrato em vigor (lembre-se contrato 

de 60 meses) até o PRAZO FATAL de 6 (seis) meses antes 

do término do Contrato. Sugerimos sempre que o panifica-

dor comece as negociações no último ano de vigência do 

contrato e aguarde, no máximo, até o oitavo mês imedia-

tamente anterior ao término do contrato. Se não houver 

acordo com o locador, ele deve procurar o Departamento 

Jurídico do SAMPAPÃO para orientações sobre a Ação Re-

novatória e ajuizamento imediato desta. 

Importante frisar que na Ação Renovatória, o Juiz de 

Direito que julgará o caso somente irá verificar se todas 

as cláusulas contratuais foram cumpridas. Em caso posi-

tivo, ele irá arbitrar o valor do novo aluguel, baseado em 

um laudo pericial, que será válido para os próximos 60 

(sessenta) meses. Se não foram cumpridas todas as cláu-

sulas contratuais, perderá o locatário direito à renovação 

do contrato. Importante também salientar que, ao con-

trário do que muitos pensam, o direito à Ação Renovató-

ria é ilimitado, ou seja, se renovado o Contrato por meio 

de Ação Renovatória – e depois de cinco anos não houver 

novo acordo –, nova Ação Renovatória pode ser ajuizada.

Vale destacar que no Contrato de Locação o panificador 

deve ficar atento é quanto à cessão ou transferência do 

estabelecimento. É comum que locadores insiram cláusu-

la vedando a alienação do estabelecimento sem sua pré-

via anuência. Entendemos que esta cláusula é discutível, 

porém, é interessante ficar expresso que poderá haver a 

alienação do estabelecimento mediante a apresentação de 

pessoas idôneas, como novo proprietário e fiador.

Outro ponto importante a ser observado – e temos visto 

muitas padarias sofrerem com tal problema – a ausência 

de cláusula de vigência em caso de alienação do IMÓVEL 

para terceiros. Caso este seja alienado para terceiros, após 

a recusa do locatário em adquirir o local, o novo proprietá-

rio poderá, em até 6 (seis) meses após assumir a proprie-

dade do local, pleitear a saída do locatário do imóvel, que 

nada poderá fazer a não ser resignar-se. Somente estará 

protegido o locatário se no Contrato de Locação estiver ex-

pressamente previsto que o novo proprietário do imóvel 

deverá respeitar o Contrato de Locação em vigor e se esse 

documento estiver devidamente averbado na matrícula do 

imóvel no Cartório de Registro de Imóvel competente.

Ainda, por derradeiro e não menos importante, o loca-

tário deve contratar todos os seguros previstos no Contrato, 

em especial seguro contra incêndio do imóvel, não do ponto 

comercial, tendo como beneficiário o locador. Tal seguro é 

obrigatório pela Lei nº 8.245/91. Evidentemente, o panifica-

dor deve contratar também seguro contra incêndio do pon-

to comercial, tendo como beneficiário a Pessoa Jurídica. Po-

rém, ele deve fazê-lo se desejar, embora seja recomendável.

Muito comum também é que o primeiro Contrato seja 

realizado não em nome da Pessoa Jurídica a ser aberta, 

mas, sim, em nome da Pessoa Física de um dos sócios. 

É importante que o Contrato de Locação seja posterior-

mente transferido para a empresa, a fim de evitar multas 

e até mesmo rescisão do pacto.

CONCLUSÃO

Portanto, o empresário que deseja se proteger de todas as 

formas dos problemas decorrentes de uma relação con-

tratual derivada de locação deve estar atento a diversos 

temas, e, se possível, sempre ter assistência técnica de 

um advogado. Frise-se que o montante a ser investido 

pelo empresário é relevante, e um mau Contrato, ou uma 

má avaliação do local podem colocar tudo a perder. 

Dessa forma, deve o panificador observar a legislação 

que trata do assunto e, caso tenha interesse, procurar mais 

orientações junto ao Departamento Jurídico do SAMPAPÃO, 

que está à disposição para eventuais esclarecimentos.

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

JURÍDICO CÍVEL / ALUGUEL DE IMÓVEIS
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MARCELO RAMOS DE ANDRADE é coordenador do Departamento Jurídico 
Trabalhista do SAMPAPÃO.

JURÍDICO TRABALHISTA  / CONVENÇÃO COLETIVAPor Marcelo Ramos de Andrade

resses, para posicionar suas dificuldades, e, notadamente, 

apresentar alternativas de crescimento empresarial, com a 

modernização das regras entre o capital e o trabalho.

O norte a que se direciona o empregador e empregado, 

bem como o crescimento econômico do País, passam pela 

negociação coletiva de trabalho, valendo lembrar que o 

acordo coletivo de trabalho é um instrumento que tor-

na vulnerável o setor empresarial, por ser ajustado en-

tre uma única empresa e um sindicato de trabalhadores, 

sendo a Convenção Coletiva de Trabalho um instrumento 

que representa todo o setor empresarial face ao setor pro-

fissional, em que o enfrentamento se equivale, afastan-

do o protagonismo na mesa de negociação, não havendo 

como o empresário moderno omitir-se na participação 

efetiva em questões de seu interesse, que afetam direta-

mente o seu crescimento e o seu equilíbrio financeiro.

De tal sorte, a valorização da negociação coletiva de 

trabalho, manifestada por meio da Convenção Coletiva 

de Trabalho e não do Acordo Coletivo de Trabalho (uma 

única empresa com o sindicato dos trabalhadores) é o 

exercício do mais legítimo direito autônomo de direcio-

nar a gestão do seu negócio. A participação permanente 

em sua entidade de classe corresponde a integrar a força 

coletiva que pode impulsionar o sucesso de todo um se-

tor econômico. Negar essa necessidade de participação é 

como delegar a terceiros as decisões sobre sua empresa e, 

consequentemente, sua vida profissional.

A negociação coletiva é uma forma de autocomposi-

ção dos conflitos trabalhistas. No sistema vigente no 

Brasil, os sindicatos representam as categorias econômi-

cas, e a negociação coletiva demonstra de forma clara a 

autonomia da vontade que, em conjunto com a liberdade 

sindical, resulta na mais legítima e verdadeira tratativa 

de regras e obrigações para a peculiaridade de cada setor, 

com a flexibilidade necessária, em substituição à atuação 

estatal, com eficiência e conhecimento das necessidades 

e anseios do setor representado.

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 7º, inci-

so XXVI, dispõe sobre o principio da autonomia coletiva 

da vontade e da representação sindical. Nesse sentido, é 

uma conquista para o setor laboral e para o setor patro-

nal, esta independência de vontade, esta autonomia face 

à atuação do Estado, tendo sido valorizada pela Reforma 

Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017), cujo princípio nor-

teador é “a prevalência do acordado sobre o legislado”.

O setor patronal notadamente passou a equilibrar o 

protagonismo na negociação com o setor profissional, 

sendo as regras estabelecidas nos instrumentos coletivos 

de trabalho, a partir de então, fundamento para a sobrevi-

vência empresarial e manutenção do emprego.

A participação efetiva do empresário, nas reuniões e de-

bates das negociações coletivas de trabalho, inicialmente 

para a confecção de uma Convenção Coletiva de Trabalho 

– que corresponde à negociação para todo um setor econô-

mico, sem a intervenção do Estado (quando há intervenção 

do Estado é Dissídio Coletivo e com decisão judicial no Tri-

bunal) – é cada vez mais essencial para o exercício efetivo 

da manifestação de sua vontade, para externar seus inte-

PARTICIPAR É PRECISO
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sindical patronal, por 

meio da negociação 
coletiva de trabalho, 

dirige e direciona a 
atuação empresarial.
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Ex-presidente da República ganha grau máximo 
da Ordem do Mérito Industrial de São Paulo.

Em cerimônia realizada no dia 6 de dezembro, 

o agora ex-presidente Michel Temer recebeu 

a Ordem do Mérito Industrial São Paulo, no grau 

Grã-Cruz, o mais elevado. A comenda foi entregue 

a Temer por Paulo Skaf, presidente da FIESP e do 

CIESP. “Nesta casa de produção quero transmitir 

uma mensagem de otimismo”, afirmou Temer em 

seu pronunciamento.

Em nome do setor produtivo, Skaf disse “muito 

obrigado” a Michel Temer por sua disposição, co-

ragem e capacidade de enfrentamento. “Durante 

seu mandato curtinho, muitas coisas de que se 

falou durante décadas ele fez pelo país”, desta-

cou. Entre os avanços citou a lei do petróleo, a PEC 

do limite de gastos públicos, a modernização das 

leis trabalhistas – trazendo mais segurança jurí-

dica – e a regulamentação da terceirização. Re-

forma do Ensino Médio e liberação do FGTS e do 

PIS, além do fim do imposto sindical obrigatório, 

também fazem parte das conquistas do governo 

Temer, afirmou Paulo Skaf. “Foi ele que teve a co-

CONEXÃO FIESP / HOMENAGEM  

ragem de fazer essas mudanças”, disse.

O presidente da FIESP e do CIESP também 

lembrou que houve recuperação da confiança por 

parte dos empresários, e para 2019 já se estima 

crescimento do PIB de 3%. Skaf mencionou ain-

da criação de novas vagas de trabalho e redução 

da inflação durante o mandato de Temer. Para 

simbolizar o agradecimento a FIESP concedeu a 

Ordem do Mérito Industrial São Paulo a Michel 

Temer, em grau Grã-Cruz, o mais elevado.

Temer sintetizou sua sensação em relação à 

solenidade com a palavra amizade, dizendo-se 

amigo de longa data de Skaf, a quem agradeceu 

por sua dedicação à atividade pública e aos inte-

resses do Brasil. O mesmo em relação ao minis-

tro da Justiça, Torquato Jardim, também presen-

te ao evento. Classificou de estupendo o relato 

feito por Skaf sobre seu governo. “Conseguimos 

nesta gestão produzir resultados benéficos ao 

país. Trouxemos o Brasil para o século 21”, des-

tacou na ocasião.

EM HOMENAGEM, SKAF DESTACA 
CORAGEM E DISPOSIÇÃO  
DE TEMER
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GRÃ-CRUZ. Skaf com Temer na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito  
Industrial São Paulo.

RECONHECIMENTO. 
Em nome do setor 

produtivo, Skaf 
agradeceu a Temer 
por sua disposição, 

coragem e capacidade 
de enfrentamento.
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A Câmara Setorial de Máquinas e Equipa-

mentos para Panificação e Food Service  

(CSMPAN) acaba de lançar a versão digital do 

livro comemorativo aos “30 Anos da ABIEPAN”.  

Com prefácio assinado pelo presidente da  

ABIMAQ, João Carlos Marchesan, e depoimentos 

de algumas das principais personalidades ligadas 

a essa história, a obra conta com cerca de 60 pági-

nas ricamente ilustradas a trajetória da entidade, 

desde a sua fundação, em outubro de 1988, com 

direito a “Galeria de Presidentes” e retrospectiva 

dos principais acontecimentos relacionados ao 

setor ao longo dessas três produtivas décadas.

Em sete capítulos, alguns dos principais per-

sonagens que viveram o roteiro de grandes re-

alizações da ABIEPAN, notadamente no que diz 

respeito às origens da entidade, que veio para 

angariar forças e promover a união das princi-

pais empresas do segmento, num movimento 

inédito até então. 

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / MEMÓRIA

Na narrativa, entre outros fatos relevantes, 

ganham especiais destaques a enorme contri-

buição da Associação para a regulamentação 

técnica do setor de máquinas e equipamentos 

para panificação, bem como o movimento em 

prol das exportações, por meio de sucessivas 

parcerias em projetos com a APEX-Brasil, que 

abriram as portas para o mundo aos fabrican-

tes nacionais. E há também um capítulo espe-

cificamente dedicado à análise do futuro dessa 

produtiva cadeia, no qual é evidenciada a par-

ceria estabelecida pela ABIEPAN com a ABIMAQ, 

gerando a inauguração de um novo universo de 

possibilidades para seus associados. 

O livro já está disponível para leitura no site 

da ABIEPAN (www.abiepan.org.br) a partir da se-

gunda quinzena de dezembro. E, muito em breve, 

a obra ganhará também uma versão impressa. 

Acesse e conheça um pouco dessa bonita história 

da ABIEPAN, uma entidade totalmente compro-

metida com a panificação e o foodservice!
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TRAJETÓRIA PRODUTIVA. 
A enorme contribuição 
da ABIEPAN para a 
regulamentação técnica 
do setor de máquinas 
e equipamentos para 
panificação é um dos 
destaques da obra.

CSMPAN LANÇA LIVRO COMEMORATIVO 
AOS 30 ANOS DA ABIEPAN
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IPC INTERNATIONAL 

SUGGESTIONS THAT WILL TRANSFORM INTO SOLUTIONS

With the objective of discussing new proposals for actions 

capable of improving the performance of entities, SAMPAPÃO 

promoted, on January 16th, 23rd and 30th, another edition of 

its Round of Ideas, a set of meetings held with members in 

the spirit participatory management. The meetings were very 

productive in terms of discussions and suggestions, which 

resulted in an extensive list of proposals for activities that are 

now being analyzed by the Directories of SAMPAPÃO, in order to 

enable its implementation throughout 2019.

SUGERENCIAS QUE SE TRANSFORMARÁN EN SOLUCIONES

Con el objetivo de discutir nuevas propuestas de acciones 

capaces de mejorar el desempeño de las entidades, SAMPAPÃO 

promovió, el 16, 23 y 30 de enero, otra edición de su Ronda de 

Ideas, un conjunto de reuniones con miembros en el espíritu de 

la gestión participativa. Las reuniones fueron muy productivas 

en términos de discusiones y sugerencias, lo que resultó en 

una extensa lista de propuestas para actividades que ahora 

están siendo analizadas por las Directorias de SAMPAPÃO, para 

permitir su implementación a lo largo de 2019.

SAMPAPÃO PREPARES THE CAKE OF BIRTHDAY OF SÃO PAULO

On the day that São Paulo completed 465 years, January 25th, 

the Municipal Market of the city also celebrated its 86th 

anniversary of activities. And, repeating the feat of last year, 

the "city that can not stop" won as a gift a giant cake made by 

SAMPAPÃO, with more than half a ton – in fact, accurate 551 

kilos, a figure equal to the sum of the two birthdays in 2019. 

The festive program also included various artistic and cultural 

presentations, with lots of music and dance, among other 

activities. The event was honored by the mayor of the city of 

São Paulo, Bruno Covas, who praised SAMPAPÃO's initiative in 

giving such a significant gift to the population of the city.

SAMPAPÃO PREPARA LA TORTA DE CUMPLEAÑOS DE SÃO PAULO

El día en que São Paulo cumplió 465 años, 25 de enero, el 

Mercado Municipal de la ciudad también celebró su 86 

aniversario de actividades. Y, repitiendo la hazaña del año 

pasado, la "ciudad que no puede parar" ganó como regalo 

un pastel gigante hecho por SAMPAPÃO, con más de media 

tonelada – de hecho, con una precisión de 551 kilos, una cifra 

igual a la suma del dos cumpleaños en 2019. El programa 

festivo también incluyó varias presentaciones artísticas y 

culturales, con mucha música y danza, entre otras actividades. 

El evento fue honrado por el alcalde de la ciudad de São Paulo, 

Bruno Covas, quien elogió la iniciativa de SAMPAPÃO por dar un 

regalo tan importante a la población de la ciudad.

SAMPAPÃO CHECKS THE NEWS AND TRENDS OF SIRHA 2019

The president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, traveled to 

France at the end of January to check out the latest news and 

trends for the bakery, confectionery and foodservice market 

presented at SIRHA 2019, a salon promoted between January 

26th and 30th, in seven pavilions of EuroExpo Lyon, totaling an 

impressive area of 140,000 square meters. With 3,000 exhibitors, 

12 sectors of food products, equipment and services for 

foodservice and hospitality professionals, SIRHA is one of the 

world's largest meetings focused on catering and hotel industry, 

bringing together an ultra complete offer to meet all the needs 

of all restorations: fast, gastronomic, hospitable or school 

collective, hotel and retail.

 

SAMPAPÃO CONFERE LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS  

DE SIRHA 2019

El presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, viajó a 

Francia a fines de enero para ver las últimas novedades y 

tendencias para el mercado de panadería, confitería y servicios 

de alimentos presentado en SIRHA 2019, un salón que se 

promocionó entre el 26 y el 30 de enero, en siete pabellones de 

EuroExpo Lyon, con un área impresionante de 140,000 metros 

cuadrados. Con 3,000 expositores, 12 sectores de productos 

alimenticios, equipos y servicios para profesionales de la 

gastronomía y la hostelería, SIRHA es una de las reuniones más 

grandes del mundo enfocada en la hostelería y la industria 

hotelera, que reúne una oferta completa para satisfacer todas 

las necesidades de todas las restauraciones: rápida , colectivos 

gastronómicos, hospitalarios o escolares, hostelería y retail.
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BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS 
DO SAMPAPÃO! 

Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos 
que passaram a fazer parte do time de sucesso do 

SAMPAPÃO! 

CARMONA E MARQUES PÃES E DOCES – EIRELI 
R. da Mooca, 1.834 – Mooca – São Paulo/SP

DONNA NONA PANIFICAÇÃO LTDA. 
Av. Eng. Queirós Teles, 201 – Jd. D’Abril – São Paulo/SP

GRÃO SAGRADO PÃES LTDA. 
Av. Ver. João Fernandes da Silva, 916 – Itaquaquecetuba – São Paulo/SP

LOJA DE CONVENIÊNCIAS P. VILLARES FM LTDA. 
Av. Prof. Francisco Morato, 4.910 – Loja 6 – Vila Sônia – São Paulo/SP

MAC – COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO – EIRELI 
R. Teixeira da Silva, 440 – Paraíso – São Paulo/SP

MONARKIA PÃES E DOCES LTDA – EPP 
Av. Inácio Cunha Leme, 148 – Jd. Ipanema – São Paulo/SP

P & D CONVENIÊNCIA FLOR DO GRAJAÚ LTDA. 
R. São Caetano do Sul, 366 – Parque São Miguel – São Paulo/SP

PADARIA CITY BREAD LTDA. – EPP 
R. Cachoeira, 2.637 – Guarulhos – São Paulo/SP

PADARIA E CONFEITARIA NOVA PADRÃO LTDA. 
R. Prof. João Lorenzo, 550 – Jardim São Jorge – São Paulo/SP

PANIFICADORA JARDIM ROBERTO LTDA. 
R. Maria da Soledade Silva, 172 – Jd. Roberto – Taboão da Serra/SP

PANIFICADORA NOVA ZILDA LTDA. 
R. Zilda, 682 – Casa Verde – São Paulo/SP

SARIPAN SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PANIFICAÇÃO – EIRELI 
R. Vicente Rodrigues da Silva, 1.050 – Piratininga – Osasco/SP

Você sabia que a Revista IPC tem edição digital na internet? 

Basta entrar no endereço revistaipc.com e, com apenas 

alguns cliques, navegar gratuitamente pelo universo da versão 

impressa da publicação. A qualquer hora e em qualquer lugar, 

você poderá ter acesso tanto ao conteúdo da edição mais re-

cente, quanto a edições mais antigas a partir de seu computa-

dor pessoal, notebook, tablet e até mesmo em seu celular.

A proposta da Revista IPC digital em sua versão digital 

está em linha com os avanços da internet no âmbito da vida 

moderna. E, ainda, é claro, com o comportamento dos con-

sumidores e leitores desse tipo de veículo. Segundo a Revista 

Exame, existem poucos hábitos que são repetidos pelas pes-

soas mais do que 150 vezes por dia, tirando os involuntários, 

como respirar e piscar. Olhar a tela do celular é um deles. 

Donos de smartphone dão, na média, mais de 150 olhadas na 

tela num período de 24 horas. Ficam, ao todo, duas horas e 42 

minutos por dia vidrados no aparelho, revela uma pesquisa 

recentemente realizada nos Estados Unidos. No ano passado 

foram realizados 138 bilhões de downloads de aplicativos para 

smartphones e tablets em todo o mundo, o que dá uma média 

de quase 20 para cada pessoa, o que é uma boa notícia para 

os anunciantes das revistas digitais.

Contudo, são as vantagens para o leitor que chamam a 

atenção. E, talvez, as maiores delas sejam a praticidade e a 

comodidade no acesso, que citamos aí em cima. Esse tipo de 

maleabilidade de poder acessar e ficar atento às noticias de 

qualquer lugar em que se esteja é um fator que interfere dire-

tamente no cotidiano e facilita a vida de qualquer pessoa.

Bem, agora que você já sabe, seja muito bem-vindo(a) ao uni-

verso digital da Revista IPC! É o SAMPAPÃO, mais uma vez, tra-

balhando para facilitar e levar mais informação ao seu dia a dia!

SERVIÇOS

TODAS AS EDIÇÕES  
DA REVISTA IPC AO  
ALCANCE DE UM CLIQUE

Atendimento ao Cliente (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Básico de Panificação (112h)

Básico de Pizza (15h)

Brigadeiro Gourmet (9h)

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

Chocolate Empastado (6h)

Cipa (20h)

Confeitaria Fitness (15h)

Congelamento de Pães (Pães 
Congelados) (12h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Cup Cake Natalino (8h)

Doces Finos (15h)

Especial de Natal (15h)

Especial de Panetones (12h)

Especial de Páscoa (9h)

Festa Junina (9h)

Glaçagem (9h)

Higiene e Manipulação dos 
Alimentos (6h)

Laudos de Farinha (16h)

Massa Folhada (20h)

Massas, Recheios e 
Coberturas para Bolos (9h)

Naked Cake (7h)

Pães de Fibras (15)

Pães Orgânicos (17h)

Pães Rústicos (15h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Pasta Americana (12h)

Responsável Técnico (15h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Salgados (20h)

Sopas (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Técnicas com Bicos de 
Confeitar (9h)

Técnicas de Acabamentos 
Para Bolos Decorados (20h)

Tortas Geladas (15h)

Trabalho em Equipe (15h)

CONFIRA A RELAÇÃO  
DE CURSOS BÁSICOS DA  
ESCOLA IDPC PARA 2019

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
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