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Senac de Caxias do Sul ofe-
rece cursos de Padeiro e 
Preparo de Bolos e Tortas
A gastronomia é uma área ampla e em constante cres-
cimento. De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Forbes Brasil, a alimentação fora do lar representa 33% 
dos gastos da população. Por isso, a competitividade 
também é grande, pois há um número cada vez maior 
de padarias, todas oferecendo diferenciais de serviços 
e buscando por mais funcionários.

LEIA MAIS

Caravana Propan chega 
a Juiz de Fora
LEIA MAIS

Secretaria de Assistência 
Social de Pato Branco oferta 
cursos gratuitos 
LEIA MAIS

Derrubada do veto já!
As micro e pequenas empresas são responsáveis por 
2 a cada 3 empregos no Brasil. Elas precisam de condi-
ções favoráveis para negociar dívidas tributárias e con-
tinuar ajudando o país a retomar o crescimento econô-
mico. Junte-se ao movimento para derrubar o veto do 
Governo Federal que excluiu os pequenos negócios do 
programa de recuperação fiscal (REFIS).  

LEIA MAIS

Dezoito candidatos dos quatro cantos do mundo terão 
o privilégio de participar desta competição pelo pres-
tigioso título de World Master Baker. Todos os compe-
tidores estão supermotivados e ansiosos pela vitória, 
principalmente o chef Eduardo Beltrame, competidor 
brasileiro e o seu coach o chef Fernando Oliveira. 

LEIA MAIS

Masters de La Boulan-
gerie 2018 tem brasileiro 
competindo

Já estão abertas as inscrições 
para o Sirha São Paulo
Um evento exclusivo para profissionais da área e 
com uma programação riquíssima com palestras, 
workshops, inovações, e demonstrações exclusivas. E 
para os amantes da alta gastronomia terá 3 concursos 
de nível internacional.  

LEIA MAIS

https://revistanews.com.br/2018/02/08/cursos-de-padeiro-e-preparo-de-bolos-e-tortas-no-senac-caxias-do-sul/
http://marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1229
https://www.diariodosudoeste.com.br/noticia/secretaria-de-assistencia-social-de-pato-branco-oferta-cursos-gratuitos
http://refisparaospequenos.com.br/
https://revistanews.com.br/2018/02/03/masters-de-la-boulangerie-2018-tem-brasileiro-competindo/
http://www.foodservicenews.com.br/ja-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-sirha-sao-paulo/
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Padaria do futuro: startup 
inova e leva pão fresquinho na 
casa do cliente
Sair para comprar o pãozinho é um hábito comum 
entre brasileiros. No entanto, os programadores Felipe 
Lastowizka e Wendell Alves, estão revolucionando a 
forma que esse alimento chega a nossa  residência.

LEIA MAIS 

M&Ms lança creme de avelã 
para concorrer com Nutella

LEIA MAIS

Padarias santistas: tradição e 
modernidade andam juntas
LEIA MAIS

Harina Café traz produtos 
Galo Padeiro para operação 
de rua na Zona Sul
LEIA MAIS

O Rei do Pão de Queijo 
se torna referência em 
gastronomia de qualidade
LEIA MAIS

Extra e Pão de Açúcar apostam 
em crescimento de vendas de 
bebidas no carnaval
LEIA MAIS

Emulzint lança Trigale Quinoa 
e Amaranto
A Emulzint expande sua Linha Trigale de pré-misturas 
para pães light em sódio com o novo sabor Quinoa e 
Amaranto. A novidade chegará aos pontos de venda 
com o conceito “Feito aqui na padaria”.

LEIA MAIS

Padaria Pet oferece kit 
com abadá, cerveja gelada, 
tatuagem e petisco para os 
pets no Carnaval

LEIA MAIS

Vendas nos supermercados 
paulistas têm alta de 2%
LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Aplicativos/noticia/2018/02/padaria-do-futuro-startup-inova-e-leva-pao-fresquinho-na-casa-do-cliente.html
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/mms-lanca-creme-de-avela-para-concorrer-com-nutella/123455/
http://www.diariodolitoral.com.br/santos/padarias-santistas-tradicao-e-modernidade-andam-juntas/108010/
https://poraqui.news/boa-viagem/harina-cafe-traz-produtos-galo-padeiro-para-operacao-de-rua-na-zs/
https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/especial-publicitario/o-rei-do-pao-de-queijo/noticia/o-rei-do-pao-de-queijo-se-torna-referencia-em-gastronomia-de-qualidade.ghtml
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=389499
https://revistanews.com.br/2018/02/08/emulzint-lanca-trigale-quinoa-e-amaranto/
http://bhaz.com.br/2018/02/06/carnaval-pets/
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MjkzMw==
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5 Aplicações práticas da 
NRF 2018 para fazer o seu 
negócio “bombar”
A NRF 2018, a maior feira de varejo do mundo, foi rea-
lizada no período de 14 a 16 de janeiro, em Nova York. 
Contando com mais de 35.000 participantes e 3.500 
empresas de 95 nacionalidades, o evento contou com 
mais de 200 palestras sobre temas diversos, tais como 
vendas, varejo, inovação, tecnologia e economia.

LEIA MAIS

Brasil consome 21 milhões 
de sacas de café em 2017
O consumo de café no Brasil totalizou 21,5 milhões de 
sacas, registrando um aumento de 3,3% em relação a 
2016.

LEIA MAIS

Copom reduzir juros bá-
sicos pela 11ª vez seguida 
nesta semana
Este foi o 11º corte consecutivo na Selic, que alcançou 
o menor patamar já registrado desde o início do regi-
me de metas de inflação, em 1999. Também é a menor 
taxa de juros de toda a série histórica do BC, iniciada 
em 1986.

LEIA MAIS

Ações trabalhistas caem 
mais de 50% após reforma
Após estimular, antes de entrar em vigor, uma corri-
da à Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista fez des-
pencar o número de processos ajuizados em varas 
trabalhistas assim que as mais de 100 alterações pro-
movidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
começaram a valer.

LEIA MAIS

Padaria sem Glúten dá dicas aos 
portadores da doença celíaca 
que viajarão no Carnaval
O Carnaval está chegando e muitos já fizeram planos, 
reservaram hotéis, compraram passagem, fizeram ro-
teiros. É um momento para descansar e não se preo-
cupar com nada. Porém, quem tem alguma restrição 
alimentar sabe que não é bem assim. Muitas vezes 
tem dificuldade para continuar seguindo um cardápio 
balanceado durante as viagens.

LEIA MAIS

http://ecommerceevarejo.com.br/5-aplicacoes-praticas-da-nrf-2018-para-fazer-o-seu-negocio-bombar/
http://www.infomoney.com.br/mercados/agro/noticia/7248993/brasil-consome-milhoes-sacas-cafe-2017
https://g1.globo.com/economia/noticia/copom-reduz-juro-basico-para-675-ao-ano-menor-taxa-desde-1986.ghtml
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MjkzNg==
http://www.segs.com.br/demais/102272-padaria-sem-gluten-da-dicas-aos-portadores-da-doenca-celiaca-que-viajarao-no-carnaval.html
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Carnaval é oportunidade 
para conquistar clientes
Planejar a produção com antecedência é uma das 
apostas que garantem sucesso ao desempenho das 
empresas durante a festa. O Carnaval pode ser uma 
grande oportunidade para conquistar e fidelizar novos 
clientes.

LEIA MAIS

Especialista dá dicas para 
usar de forma correta versão 
empresarial do WhatsApp
O WhatsApp finalmente liberou o tão esperando apli-
cativo para negócios, o WhatsApp Business. O produ-
to chega ao mercado com recursos estratégicos para 
ajudar as empresas a se relacionarem melhor com 
seus clientes e prospects.

LEIA MAIS

Como reduzir os custos e 
aumentar a eficiência de sua 
empresa em 7 passos
LEIA MAIS

Como fazer um planejamento 
eficiente nas vendas?
LEIA MAIS

Bom ambiente de trabalho 
favorece para melhores 
resultados
LEIA MAIS

2018: o ano da retomada da 
economia com o fortalecimento 
dos negócios
LEIA MAIS

Por que considerar o Google + na 
sua estratégia de comunicação
LEIA MAIS

Aquecimento do e-commerce 
e o desafios da logística
LEIA MAIS

Franquias precisam de 
contabilidade simplificada

LEIA MAIS

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/carnaval-e-oportunidade-para-conquistar-clientes/123469/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/especialista-da-dicas-para-usar-de-forma-correta-versao-empresarial-do-whatsapp/123377/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-reduzir-os-custos-e-aumentar-a-eficiencia-de-sua-empresa-em-7-passos/123478/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-fazer-um-planejamento-eficiente-nas-vendas/123375/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/bom-ambiente-de-trabalho-favorece-para-melhores-resultados-inclusive-no-setor-de-cobrancas/123387/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/2018-o-ano-da-recuperacao-da-economia-com-o-fortalecimento-dos-negocios/123452/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/por-que-considerar-o-google-na-sua-estrategia-de-comunicacao/123417/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/aquecimento-do-e-commerce-e-o-desafios-da-logistica/123407/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/franquias-precisam-de-contabilidade-simplificada/123447/

