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Festival de Sobremesa 
acontece na Vila Mariana
No dia 04 de março, domingo, o bairro da Vila Mariana vai 
receber um irresistível evento para quem ama doces. O 
inédito Festival de Sobremesa de São Paulo acontece 
das 12h às 19h, no Espaço Osaka Naniwa Kai, vai trazer 
uma incrível seleção de doces dos mais diversos tipos e 
a entrada é gratuita!

LEIA MAIS

Curso de Gestão na 
Panificação em Vitória
LEIA MAIS

Senac Campos do Jordão 
oferece cursos de gastrono-
mia para iniciantes 
LEIA MAIS

Inclusão produtiva em São 
Gonçalo
Em dezembro de 2017, o Brasil registrava, aproxima-
damente, 12 milhões de desempregados e mais de 20 
milhões de pessoas que decidiram trabalhar por con-
ta própria. Diante desse cenário adverso, investir em 
qualificação profissional se tornou uma alternativa para 
quem pretendia voltar ao mercado de trabalho ou reali-
zar o sonho de abrir o próprio negócio.  

LEIA MAIS

O 3º Growler Day com Brassagem Aberta da Bottobier 
vai ser especial. Pela primeira vez, vai sair uma fornada 
de pães feitos com o bagaço da brassagem do dia, feitos 
pelo chef Victor Wildhagen (ex-Confeitaria Colombo). A 
ação é mais um teste para o início da Padaria Social que 
vai começar a atender a partir de março. 

LEIA MAIS

Growler Day na Bottobier 
fará teste para Padaria 
Social

Sulserve gera expectativa 
em visitantes em busca de 
novidades
Em maio, os profissionais do setor de Gastronomia, 
Padaria e Hotelaria se encontrarão na Sulserve. O evento 
reunirá nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, 
diversos expositores com novidades para os setores, 
além de palestras, workshops, seminários, oficinas e 
demais atividades para atualização dos profissionais.  

LEIA MAIS

http://www.foodnewsoficial.com.br/mercado/festival-de-sobremesa/
http://marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1227
https://www.agoravale.com.br/noticias/educacao/senac-campos-do-jordao-oferece-cursos-de-gastronomia-para-iniciantes
http://www.osaogoncalo.com.br/servicos/50752/inclusao-produtiva-em-sao-goncalo
http://blogs.oglobo.globo.com/saideira/post/growler-day-na-bottobier-fara-teste-para-padaria-social.html
http://www.foodservicenews.com.br/sulserve-gera-expectativa-em-visitantes-em-busca-de-novidades/
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A Kellogg lança linha completa 
de produtos, integrais e sem 
uso de farinha branca
Trazem pela primeira vez a marca Kellogg’s e toda a 
sua tradição e qualidade dos cereais para as categorias 
de biscoitos e torradas, com produtos desenvolvidos 
exclusivamente para os brasileiros.

LEIA MAIS 

Yampa Burger oferece 
hambúrguer orgânico

LEIA MAIS

Ferreiro Café: tradição com 
croissant quentinho em Boa 
Viagem
LEIA MAIS

Mercado alimentício investe 
em aromas naturais
Associado aos estímulos sensoriais e emocionais, os 
aromas respresentam aquilo que os consumidores de-
sejam encontrar em um produto. Frente a um leque de 
opções, encontram-se os mais variados aromas em 
dedidas, carnes, chocolates, confeitaria, laticínios, pa-
nificação, salgados, entre outros.

LEIA MAIS

Rede Habib’s oficializa 
maior parceria de serviço 
delivery do País!
LEIA MAIS

Muffato traz conceito fresh aos 
supermercados
LEIA MAIS

O mercado brasileiro de 
alimentos e bebidas

LEIA MAIS

Procon constata grande 
variação no preço do quilo do 
pão francês em João Pessoa
LEIA MAIS

As dicas da confeitaria 
Colombo para se construir 
um negócio centenário
Em entrevista à revista Pequenas Empresas e Gran-
des Negócios, o gerente-geral do estabelecimento 
Rafael Zambrotti deu algumas dicas, que apesar de 
centenárias, ajudam quem quer empreender no ramo 
de cafeterias.

LEIA MAIS

http://www.foodnewsoficial.com.br/noticias-e-eventos/kellogg/
http://infood.com.br/yampa-burger-oferece-hamburguer-organico/
https://poraqui.news/boa-viagem/ferreiro-cafe-tradicao-com-croissant-quentinho-em-boa-viagem/
https://vidasaudavel.gazetaesportiva.com/alimentacao/mercado-alimenticio-investe-em-aromas-naturais/
http://www.foodnewsoficial.com.br/mercado/habibs/
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/muffato-traz-conceito-fresh-aos-supermercados
http://infood.com.br/o-mercado-brasileiro-de-alimentos-e-bebidas/
https://paraibaonline.com.br/2018/02/procon-constata-grande-variacao-no-preco-do-quilo-do-pao-frances-em-joao-pessoa/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2018/02/dicas-da-confeitaria-colombo-para-se-construir-um-negocio-centenario.html
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ECONOMIA

REFIS cancelado: o que o 
micro e pequeno empresá-
rio podem fazer?
No dia 08 de janeiro saiu no Diário Oficial da União 
(DOU) a formalização do veto integral do presidente 
Michel Temer ao projeto de lei para o Refis da Pequena 
Empresa, criado para o parcelamento de débitos tri-
butários das microempresas e empresas de pequeno 
porte.

LEIA MAIS

Macarons: doce europeu 
que conquistou o paladar 
brasileiro
Criado na Itália e popularizado na França, os Macarons 
conquistaram também os brasileiros, compondo o car-
dápio de festas, especialmente casamentos, além de 
ganhar cozinhas e estabelecimentos exclusivamente 
dedicados a este item da confeitaria.

LEIA MAIS

Otimização da gestão fi-
nanceira impulsiona fatu-
ramento das empresas
Mais da metade das PMEs esperam aumentar seu fa-
turamento em 2018, de acordo com pesquisa realiza-
da pela multinacional britânica Sage, líder mundial em 
software de gestão. Investir em soluções para otimizar 
a gestão financeira dos negócios é um dos principais 
diferenciais.

LEIA MAIS

Micro e pequenas rece-
bem mais de R$ 1 bilhão 
para capital de giro
O Bradesco liberou R$ 1 bilhão em crédito de capital de 
giro para micro e pequenas empresas em apenas 40 
dias. Devido à demanda, o banco disponibilizará mais 
R$ 3 bilhões para atender a base de clientes desse 
segmento.

LEIA MAIS

Google divulga estudo sobre o 
comportamento do brasileiro 
no ‘Dia do Consumidor’
O Google acaba de divulgar uma pesquisa para com-
preender o comportamento do brasileiro na data mais 
importante do varejo no primeiro trimestre, o Dia do 
Consumidor, comemorado em 15 de março.

LEIA MAIS

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/refis-cancelado-o-que-o-micro-e-pequeno-empresario-podem-fazer/123540/
https://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/macarons-doce-europeu-que-conquistou-o-paladar-brasileiro.ghtml
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/otimizacao-da-gestao-financeira-impulsiona-faturamento-das-empresas/123486/
http://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/micro-e-pequenas-recebem-mais-de-r-1-bilhao-do-bradesco-para-capital-de-giro/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/google-divulga-estudo-sobre-o-comportamento-do-brasileiro-no-dia-do-consumidor/123518/
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5 estratégias para dar 
feedback sem desmotivar a 
equipe
Quem já foi ou ainda é chefe sabe que muitas vezes a 
hora do feedback sobre a performance dos liderados 
pode ser um momento delicado - principalmente se o 
desempenho estiver abaixo da expectativa do gestor.

LEIA MAIS

Por que os pequenos negócios 
quebram?
LEIA MAIS

Investimento em experiência 
gastronômica ajuda a fidelizar 
clientes
LEIA MAIS

Tecnologia é fator primordial 
para o setor de RH em 2018, 
aponta empresa
LEIA MAIS

A Transformação Digital e as 
áreas de negócios
LEIA MAIS

Terceirização pós-reforma: 
uma boa opção como forma 
de contratação?
Quando se fala em “trabalho temporário” não se está a 
falar em “contrato de trabalho por prazo determinado”, 
que são institutos diversos. 

LEIA MAIS

10 dados imperdíveis para 
planejar campanhas mobile 
em 2018

LEIA MAIS

É melhor ter uma equipe 
tímida ou extrovertida? 

LEIA MAIS

http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/5-estrategias-para-dar-feedback-sem-desmotivar-a-equipe/123465/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-os-pequenos-negocios-quebram/123500/
http://digital.fispalfoodservice.com.br/investimento-em-experiencia-gastronomica-ajuda-fidelizar-clientes/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/tecnologia-e-fator-primordial-para-o-setor-de-rh-em-2018-aponta-empresa/123539/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/a-transformacao-digital-e-as-areas-de-negocios/123543/
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/terceirizacao-pos-reforma-uma-boa-opcao-como-forma-de-contratacao/123529/
http://www.administradores.com.br/noticias/marketing/10-dados-imperdiveis-para-planejar-campanhas-mobile-em-2018/123467/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/e-melhor-ter-uma-equipe-timida-ou-extrovertida-pesquisadores-respondem.html

