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Final da Copa Brasileira 
de Pizzarias

Uma das atrações mais esperadas da Fispal Food Ser-
vice 2018 será a final da #CopaBrasileiradePizzarias, 
que premiará a melhor pizzaria do Brasil. A competição 
tem como tema “Sabores Regionais Brasileiros” e está 
na fase de eliminatórias, selecionando finalistas em di-
versas regiões do Brasil.

LEIA MAIS

Curso a distância de 
Operador de Caixa
LEIA MAIS

Curso de Gestão na Panifi-
cação em Vitória/ES
LEIA MAIS

SENAI e sindicatos da in-
dústria oferecem 85 vagas 
em cursos na Baixada
As vagas são voltadas para trabalhadores da indústria 
e seus dependentes, desempregados que já tenham 
atuado na indústria e público em geral.  

LEIA MAIS

Pão de fermentação natural: 
entenda a diferença entre 
ele e os outros 

LEIA MAIS

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a empresa infor-
mou que o país asiático recebeu o primeiro contêiner 
com o produto, que será distribuído em cafeterias, re-
des de hotéis e restaurantes de Shangai. Mas já existe a 
expectativa de distribuir para outras regiões. 

LEIA MAIS

Forno de Minas envia 
1º contêiner de pão de 
queijo para a China

http://www.foodservicenews.com.br/fispal-food-service-2018-copa-brasileira-de-pizzarias/
http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/74/-operador-de-caixa-treinamento-completo-operacional-
http://marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1227
http://sitedabaixada.com.br/post/170149211482/gratuito-senai-e-sindicatos-da-ind%C3%BAstria-oferecem
https://www.ativo.com/nutricao/o-que-e-pao-de-fermentacao-natural/#
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Empresas-e-Negocios/noticia/2018/01/forno-de-minas-envia-1-conteiner-de-pao-de-queijo-para-china.html
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Uberlandenses largam tudo e 
ganham a vida com sanduíche 
de pão de queijo em Cabo Frio
Para abrir a loja, dupla investiu R$ 100 mil. Um ano de-
pois, empreendedoras falaram com o G1 sobre sonho, 
carreira, dificuldades, benefícios e lucros.

LEIA MAIS 

Padaria-boutique Berlim traz 
delícias alemãs para o Lago 
Sul
Especializado em panificação alemã, o espaço coman-
dado pelo casal Caroline Lara e Leandro Veras surgiu do 
desejo de transformar o hobby gastronômico em negó-
cio.

LEIA MAIS

Chef apresenta técnicas 
de confeitaria avançada e 
cozinha italiana na FAT
LEIA MAIS

Continente lança app que 
usa apenas a voz para as 
compras
LEIA MAIS

Gaúcho investe em delivery 
de salgados e passa a vender 
25 mil unidades/semana
LEIA MAIS

Ovos Orgânicos da Korin 
possuem carimbo de validade 
LEIA MAIS

Confeitaria Avellan amplia 
espaço e inclui opções 
leves no cardápio
LEIA MAIS

Padaria que vender pão 
com redução de sal antes de 
2021 terá selo de qualidade
LEIA MAIS

Coca-Cola investe em novo 
compromisso de embalagens

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/concursos-e-emprego/noticia/uberlandenses-largam-tudo-e-ganham-a-vida-com-sanduiche-de-pao-de-queijo-em-cabo-frio.ghtml
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/padaria-boutique-berlim-traz-delicias-alemas-para-o-lago-sul
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/educacao/chef-vinicius-de-souza-sanches-apresenta-tecnicas-de-confeitaria-avancada-e-cozinha-italiana-durante-cursos-na-fat-barro-duro/?cHash=abb1c6bbf588ef3368e04e52e9065de5
http://www.supervarejo.com.br/continente-lanca-app-que-usa-apenas-voz-para-as-compras/
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=14751&noticia=gaucho-investe-em-empresa-de-delivery-de-salgados-e-passa-a-vender-25-mil-unidades-por-semana
http://www.foodservicenews.com.br/ovos-organicos-da-korin-possuem-carimbo-de-validade/
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/01/26/noticias-gastronomia,220574/confeitaria-avellan-amplia-espaco-e-inclui-opcoes-leves-no-cardapio.shtml
https://www.mundolusiada.com.br/gastronomia/padaria-que-vender-pao-com-reducao-de-sal-antes-de-2021-tera-selo-de-qualidade/
http://engarrafadormoderno.com.br/sustentabilidade/coca-cola-investe-em-novo-compromisso-de-embalagens
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ECONOMIA

Carnaval deve atrair mais 
de 10 milhões de turistas e 
movimentar R$ 11 bilhões
O feriado de carnaval, que este ano ocorre de 9 a 13 de 
fevereiro, deve injetar R$ 11,14 bilhões na economia na-
cional e resultar em um fluxo total de 10,69 milhões de 
viajantes brasileiros e cerca de 400 mil turistas inter-
nacionais. As estimativas foram divulgadas hoje (25) 
pelo Ministério do Turismo.

LEIA MAIS

CMN permite que MEI abra 
e encerre contas por meio 
eletrônico
LEIA MAIS

Acessórios para café: 
melhore a experiência do 
seu cliente.
Atualmente, é cada vez mais fácil os consumidores de 
café encontrarem cafeterias dos mais variados estilos 
e tamanhos.

LEIA MAIS

O Sorvete é nutritivo, 
alimenta e combina com 
todas as estações do ano
Rico em vitaminas, cálcio e aminoácidos, produto é co-
mercializado em uma grande variedade de apresenta-
ções.

LEIA MAIS

Os preços do trigo aumentam 
na região Sul
LEIA MAIS

Confiança do setor 
supermercadista sobe em 
dezembro
As principais circunstâncias que impactaram no oti-
mismo foram a taxa de inflação e as vendas, com 42% 
de otimismo. Em primeiro lugar a expectativa futura de 
bons resultados está no crescimento do PIB, com mais 
de 58% acreditando que isto aconteça.

LEIA MAIS

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/carnaval-deve-atrair-mais-de-10-milhoes-de-turistas-e-movimentar-r-11
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas_economia,933659/cmn-permite-que-microempreendedor-abra-e-encerre-contas-por-meio-eletr.shtml
http://blog.fispalfoodservice.com.br/acessorios-para-cafe-melhore-experiencia-do-seu-cliente/
http://www.foodservicenews.com.br/muito-apreciado-no-verao-o-sorvete-e-nutritivo-alimenta-e-combina-com-todas-as-estacoes-do-ano/
http://www.porkworld.com.br/noticia/os-precos-do-trigo-aumentam-na-regiao-sul
http://www.supervarejo.com.br/confianca-do-setor-supermercadista-sobe-em-dezembro/
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EMPREENDEDORISMO

Quer investir pouco e 
trabalhar em casa? 
Uma das formas de realizar este desejo é investindo 
em franquias home based. Muitas empresas já ofere-
cem o modelo com valor para abertura mais acessível. 
Como a PremiaPão, rede que comercializa espaço pu-
blicitário em saquinhos de pão, já nasceram com essa 
proposta do modelo.

LEIA MAIS

WhatsApp para negócios 
é liberado para usuários 
brasileiros
O aplicativo, gratuito, permite destacar a conta como 
um “perfil empresarial” e colher estatísticas para en-
tender se as estratégias de comunicação das empre-
sas estão funcionando.

LEIA MAIS

Diversidade nas empresas 
aumenta a competitividade

LEIA MAIS

‘É necessário motivar e dar 
espaços para os talentosos’
LEIA MAIS

Empresas se armam contra 
ataques em redes sociais
LEIA MAIS

Tendências de Marketing 
para o varejo em 2018
Ascensão das compras por voz, crescimento do so-
cial-commerce, maior convergência entre vendas on-
line e offline e colaboração de dados são algumas das 
apostas.

LEIA MAIS

8 ferramentas online para 
monitorar a concorrência
Elas facilitam muito esse trabalho e algumas são gra-
tuitas.

LEIA MAIS

Da utopia à realidade: 
caminhos (possíveis) da 
nova indústria no Brasil
LEIA MAIS

Como escolher o melhor forno 
industrial para sua cozinha?
LEIA MAIS

http://economia.ig.com.br/carreiras/2018-01-23/trabalhar-em-casa.html
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/01/1953285-whatsapp-para-negocios-e-liberado-para-usuarios-brasileiros.shtml
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/diversidade-nas-empresas-aumenta-a-competitividade
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/e-necessario-motivar-e-dar-espacos-para-os-talentosos/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas_economia,933453/empresas-se-armam-contra-ataques-em-redes-sociais.shtml
https://www.mundodomarketing.com.br/index.php/ultimas-noticias/37706/8-tendencias-de-marketing-para-o-varejo-em-2018.html
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/oito-ferramentas-online-para-monitorar-a-concorrencia
https://endeavor.org.br/caminhos-possiveis-da-industria-4-0-no-brasil/
http://infood.com.br/como-escolher-o-melhor-forno-industrial-para-sua-cozinha/

