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Vagas gratuitas para alunos 
Faetec na Le Cordon Bleu RJ

Museu Etnográfico 
mostra gastronomia 
tradicional

No dia 16 de Janeiro, o Museu Etnográfico da Madeira 
(MEM), em Portugal, abre ao público mais uma mostra 
temática, desta vez dedicada ao tema da Gastronomia 
Tradicional da Região, nomeadamente ao Bolo de Noiva.

LEIA MAIS

LEIA MAIS

Senai oferece aperfeiçoa-
mento em panificação
LEIA MAIS

Um alimento cotidiano com milênios de tradição. Fun-
dado pelo dono de uma empresa multinacional de pa-
nificação, o Museu do Pão, na Áustria, retrata a impor-
tância deste alimento na história da humanidade. Uma 
estrutura futurista se destaca na cidade de Asten, na 
Áustria: é o “Paneum”, o museu do pão. 

LEIA MAIS

Paneum: um museu 
inteiramente dedicado 
ao pão

Trigo: Conab não faz altera-
ções significativas
As alterações feitas no relatório de Janeiro sobre área/
produtividade e produção de trigo da safra 2017/18 fo-
ram pequenas. 

LEIA MAIS

Carioca não dispensa o 
tradicional pão francês 

Um pão francês quentinho com manteiga e café já faz 
parte da cultura do carioca.  

LEIA MAIS

http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noticias/museu-etnografico-mostra-gastronomia-tradicional-XM2608426
http://infood.com.br/vagas-gratuitas-para-alunos-faetec-na-le-cordon-bleu-rio-de-janeiro/
http://sipcep.org.br/2018/01/16/senai-oferece-aperfeicoamento-em-panificacao/
http://www.dw.com/pt-br/paneum-um-museu-inteiramente-dedicado-ao-p%C3%A3o/av-42127140
http://www.abitrigo.com.br/noticias-detalhe.php?c=NTUx
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/carioca-nao-dispensa-o-tradicional-pao-frances-17012018
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Limeira abre inscrições para 
curso gratuito de Padaria 
Artesanal
A Prefeitura de Limeira (SP) abriu inscrições para os in-
teressados em fazer o curso de Padaria Artesanal em 
2018. São quatro aulas mensais, sempre às terças ou 
quintas-feiras, das 13h30 às 16h30.

LEIA MAIS 

Macron apoia campanha 
para que baguetes virem 
patrimônio cultural
A última de Emmanuel Macron: o presidente da França é 
o mais novo entusiasta de uma campanha iniciada por 
padeiros do país que sonham em ver as famosas e fran-
cesíssimas baguetes incluídas na lista de patrimônio 
imaterial da humanidade pela UNESCO.

LEIA MAIS

Nestlé vai vender negócio 
de confeitaria nos EUA para 
Ferrero por US$ 2,9 bi
LEIA MAIS

Promoção da Casa de Bolos 
irá sortear carros 0 km
LEIA MAIS

App do Pão de Açúcar agora 
permite que clientes passem 
no caixa sem pegar f ila
LEIA MAIS

Coqueiro aposta em tecnologia 
e tom bem-humorado para a 
quaresma 2018
LEIA MAIS

Ubatuba capacita mais 
pessoas no Curso de 
Panificação Artesanal
LEIA MAIS

Associação de Brotas de 
Macaúbas é beneficiada 
com kit de panificação
LEIA MAIS

Vera Wang e Ladurée se unem 
para criar bolos e macarons

Em 2018, a parceria da estilista com a pâtisserie france-
sa Ladurée estará disponível para encomendas.

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/limeira-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-padaria-artesanal.ghtml
https://glamurama.uol.com.br/macron-apoia-campanha-para-que-baguetes-francesas-virem-patrimonio-cultural-da-humanidade/
https://www.dinheirorural.com.br/nestle-vai-vender-negocio-de-confeitaria-nos-eua-para-ferrero-por-us-29-bi/
http://jornalperiscopio.com.br/site/promocao-da-casa-de-bolos-ira-sortear-carros-0-km/
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/7197747/app-pao-acucar-agora-permite-que-clientes-passem-caixa-sem
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=7&clipping=63403
https://www.portalr3.com.br/2018/01/ubatuba-capacita-mais-pessoas-no-curso-de-panificacao-artesanal/
http://atarde.uol.com.br/portalmunicipios/centrosul/noticias/1928304-associacao-comunitaria-de-brotas-de-macaubas-e-beneficiada-com-kit-de-panificacao
https://elle.abril.com.br/gastronomia/ja-pensou-ter-um-bolo-de-casamento-assinado-por-vera-wang/
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Restaurantes a quilo não 
podem mais cobrar 10% no 
Rio de Janeiro
Os restaurantes que servem comida a quilo, os cha-
mados self-service, estão proibidos de cobrar taxa de 
serviço, normalmente, 10% da conta. A lei 7.840, san-
cionada na quinta-feira, dia 11, pelo governador Luiz 
Fernando Pezão, prevê até a interdição dos estabele-
cimentos que insistirem na cobrança.

LEIA MAIS

Receita do varejo f ica estável 
depois de dois anos de queda
LEIA MAIS

Inf lação dos supermercados 
encerra com queda em 2017
LEIA MAIS

Lojinha em SP vende pão de 
queijo a partir de R$ 1
A lojinha Maju Pão de Queijo, instalada no bairro de 
Pinheiros, região oeste da cidade de São Paulo, está 
vendendo pão de queijo por apenas R$ 1.

LEIA MAIS

Dupla de empresários aposta 
no mercado de massas 
italianas em Recife/PE
O foco dos empresários Antônio Mário Guerrera e An-
dré Ribeiro é oferecer boas massas italianas, artesa-
nais, com uma pitada do gostinho nordestino.

LEIA MAIS

Anvisa aprova novas regras 
para exposição de cigarros 
em locais de venda

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou a proposta de resolução 
que traz novas regras de exposição e comercialização 
de cigarros e outros produtos derivados do tabaco.

LEIA MAIS

Receita líquida do Grupo Pão de 
Açúcar cresce 6,8% do 4º tri e 
8,2% em 2017; ações avançam
LEIA MAIS

http://www.abrasel.com.br/atualidade/noticias/5821-15012018-restaurantes-a-quilo-nao-podem-mais-cobrar-10-no-rio-de-janeiro.html
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=63407
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MjkwMg
https://catracalivre.com.br/geral/economize/indicacao/lojinha-em-sp-vende-pao-de-queijo-partir-de-r-1/
https://poraqui.news/aflitos-e-espinheiro/dupla-de-empresarios-aposta-no-mercado-das-massas-italianas-nos-aflitos/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/anvisa-aprova-novas-regras-para-exposicao-de-cigarros-em-locais-de-venda
https://g1.globo.com/economia/noticia/receita-liquida-do-grupo-pao-de-acucar-cresce-68-do-4o-tri-e-82-em-2017-acoes-avancam.ghtml


CLIPPING 15/01/2018 a 19/01/2018

EMPREENDEDORISMO

O que sua marca faz para 
ajudar o cliente?
Excesso de opções gera ansiedade. Influenciadores 
contribuem para reduzir impasses na tomada de deci-
são, não apenas com opiniões, mas como responsável 
pela escolha do consumidor.

LEIA MAIS

Qual KPI estratégico mede o 
futuro da sua empresa?

Conheça os riscos e virtudes da criação e do acompa-
nhamento do indicador estratégico, o principal driver 
da sua empresa.

LEIA MAIS

Como abrir um negócio? 
Sebrae lança eBook sobre o tema
O autoconhecimento é uma das chaves para obter su-
cesso profissional. Quem pretende empreender preci-
sa mais do que o anseio de criar um novo serviço ou 
produto, deve também refletir se realmente tem um 
perfil empreendedor.

LEIA MAIS

Tendências de negócios 
para ficar de olho em 2018

LEIA MAIS

Você quer aprender em-
preendedorismo com o Vale 
do Silício?
LEIA MAIS

Marcas X Consumidores: a 
inovação no campo das emoções
LEIA MAIS

O sucesso também vem da 
informação

Em meio a tanto conteúdo disponível na web, uma pa-
lavra tem feito a diferença: curadoria.

LEIA MAIS

4 dicas para vender mais no 
início do ano
LEIA MAIS

10 tendências globais de 
consumo
LEIA MAIS

https://www.mundodomarketing.com.br/index.php/ultimas-noticias/37692/o-que-sua-marca-faz-para-ajudar-o-cliente.html
https://endeavor.org.br/qual-kpi-estrategico-mede-o-futuro-da-sua-empresa/
http://blog.sebrae-sc.com.br/como-abrir-um-negocio/
https://sebrae.ms/empreendedorismo/tendencias-2018/
https://endeavor.org.br/de-zero-a-um-voce-quer-aprender-empreendedorismo-com-o-vale-do-silicio/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/marcas-x-consumidores-a-inovacao-no-campo-das-emocoes/123145/
https://sebrae.ms/internetedes-sociais/informacao-newsletter/
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/19/4-dicas-para-vender-mais-inicio-ano-mercado-livre/
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/17/10-tendencias-globais-de-consumo-para-ficar-de-olho/

