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Direto da horta: fornadas 
nutritivas e saudáveis
Com ingredientes extraídos da horta da família, irmãs 
criam receitas naturais que agregam nutrição sem per-
der o sabor. Como resultado, a produção cresceu ver-
tiginosamente, abrindo as portas de um mercado que 
não para de creser no país. 

LEIA MAIS

Inscrições abertas para 
curso de panificação
LEIA MAIS

Seminário Senac de gastro-
nomia terá palestras com 
chefs no Sirha 2018
LEIA MAIS

Grupo Pão de Açúcar anuncia 
programa de fidelidade
O Grupo Pão de Açucar (GPA) anunciou uma nova pla-
taforma de descontos. Para participar, os clientes  po-
derão acessar os aplicativos das marcas Extra e Pão de 
Açúcar e, assim, conseguir produtos grátis e vouchers 
de diversas empresas parceiras. Para participar do clu-
be, será necessário bater as metas de consumo perso-
nalizadas e definidas pelos supermercados.

LEIA MAIS

Em comércio situado em Patos de Minas, pães, bolos, 
sobremesas e o tradicional cafezinho ficam dispostos 
sobre o balcão, enquanto os clientes se servem livre-
mente. Ao final, o pagamento fica a critério de cada pes-
soa, estabelecendo assim uma relação de confiança.

LEIA MAIS

Padaria de Minas apos-
ta na honestidade dos 
clientes e surpreende

Pesquisadores criam farinha 
de maracujá saudável para 
evitar desperdício da fruta
Uma parceria entre uma empresa de São Carlos e 
pesquisadores da Empresa Brasileira de Agropecuária 
(Embrapa) de Brasília criou uma farinha de maracujá 
que, além de evitar o desperdício, preserva nutrientes 
vindos da casca da fruta. Além do reaproveitamento, há 
também a vantagem do prazo de validade estendido.

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/faz-bem/com-ingredientes-da-horta-da-familia-irmas-criam-sistema-de-fornadas-nutritivas
http://eshoje.com.br/cariacica-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-chocolateria-e-panificacao/
http://www.revistahoteis.com.br/seminario-senac-de-gastronomia-tera-palestras-com-chefs-e-especialistas-no-sirha-2018/
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/02/pao-de-acucar-extra-anunciam-fidelidade/
https://www.patoshoje.com.br/noticia/padaria-confia-na-honestidade-dos-clientes-em-patos-de-minas-e-surpreende-freguesia-36663.html
https://www.acidadeon.com/saocarlos/cotidiano/NOT,0,0,1311824,pesquisadores+criam+farinha+de+maracuja+saudavel+para+evitar+desperdicio+da+fruta.aspx
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Forno de Minas pretende glo-
balizar pão de queijo com ven-
da para a canadense McCain
A fabricante de alimentos Forno de Minas, líder na 
produção de pão de queijo, anunciou a venda de 49% de 
suas ações para a McCain, líder mundial em produção e 
comercialização de batata pré-frita congelada.

LEIA MAIS 

Tradição: quando a broa é o 
carro-chefe do negócio

LEIA MAIS

De olho nas oportunidades: 
ovos de Páscoa podem 
garantir renda extra 
LEIA MAIS

Negócios em família: valores 
que ultrapassam gerações
Poucas empresas familiares resistem em ficar nas 
mãos de uma mesma família por mais de três gerações. 
Os conflitos humanos e as divergências de toda espé-
cie são as grandes causas deste insucesso, levando à 
venda ou quebra dos negócios. Saiba como estruturar 
sua empresa para fugir destes males.

LEIA MAIS

Pesquisa aponta que 78% 
dos brasileiros já optam por 
comprar por aplicativos
LEIA MAIS

Mercado: empresárias mineiras 
terão crédito mais barato
LEIA MAIS

BH ganha espaço inspirado 
em mercados europeus

LEIA MAIS

Poke: conheça o sabor 
havaiano que, com um toque 
de frescor, conquistou o país
LEIA MAIS

Descubra 5 dicas que farão 
sua empresa acertar na 
escolha dos fornecedores
O sucesso de uma organização deve ser semeado ain-
da na fase de entrada do sistema produtivo, o que tor-
na extremamente importante optar por parceiros de 
confiança. Antes de fechar um negócio, verifique se a 
empresa está de acordo com suas expectativas.

LEIA MAIS

https://moneytimes.com.br/forno-de-minas-quer-globalizar-pao-de-queijo-com-venda-para-mccain/
https://g1.globo.com/go/goias/prato-do-dia/noticia/dono-de-padaria-ensina-receita-de-broa-de-fuba-que-faz-sucesso-em-goiania.ghtml
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/ovos-de-pascoa-podem-garantir-renda-extra/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/os-4-pilares-dos-negocios-em-familia/123822/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/78-dos-brasileiros-que-possuem-smartphone-preferem-comprar-por-aplicativo/123862/
http://www.otempo.com.br/capa/economia/empres%C3%A1rias-mineiras-t%C3%AAm-cr%C3%A9dito-mais-barato-1.1582042
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/03/07/noticias-gastronomia,223371/bh-ganha-espaco-gastronomico-inspirado-em-mercados-europeus.shtml
http://www.foodservicenews.com.br/frescor-do-sabor-havaiano/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/5-dicas-para-acertar-na-escolha-do-fornecedor/123841/


05/03/2018 a 09/03/2018 CLIPPING
CONSUMO

ECONOMIA

Festival de miniaturas terá 
doces e salgados a R$ 2,50 
no mês de março
Com uma variedade de doces e salgados, a doceria La 
Dolci promoverá um dia especial para que a clientela 
prove todos os doces sem enjoar ou gastar muito. Du-
rante o mês de março, o festival de delícias em minia-
tura promete encantar a todos. Os cannolis são o car-
ro-chefe do lugar.

LEIA MAIS

Saiba como emagrecer 
sem cortar os carboidratos 
da sua alimentação
Você já deve ter ouvido falar em diversos tipos de die-
ta, mas qual delas realmente consegue ser duradoura? 
É mesmo necessário eliminar os carboidratos? Essas 
são dúvidas frequentes e que realmente não têm uma 
só resposta. Descubra os mitos e verdades do tema.

LEIA MAIS

Imposto de renda 2018: É 
preciso declarar também 
as moedas virtuais?
Em 2017, o bitcoin alcançou uma máxima histórica e 
chamou a atenção de muitas pessoas, que resolveram 
investir nesse mercado. Muita gente pensa que como 
as criptomoedas não são reguladas pelo governo bra-
sileiro, não é necessário declará-las ao fisco. Mas isso 
não é verdade, alertam os especialistas. 

LEIA MAIS

Em ritmo de festa: primeira 
turma de 2018 é certificada 
pela Oficina do Pão
Eles começam aprendendo a fazer o pão caseiro sim-
ples e, em seguida, passam para o pão feito com ovo, 
seguem para as receitas doces e, colocando as mãos 
na massa, são apresentados ao mundo da panificação, 
onde portas se abrem para uma vida melhor.

LEIA MAIS

Após ingressos esgotados, 
rodízio de doces cria novos 
horários para o público
Foi um sucesso a notícia da edição especial da Pás-
coa do Rodízio de Doces do Açucareiros e, em menos 
de 72h, os ingressos se esgotaram. Por conta disso, o 
evento ocorrerá também no dia 18 de março.

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/na-rua-da-paz-festival-de-miniaturas-tem-doces-e-salgados-a-rs-2-50-na-quarta
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=14986&noticia=nutrologa-explica-como-emagrecer-sem-cortar-os-carboidratos-da-alimentacao
https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2018/03/imposto-de-renda-2018-e-preciso-declarar-bitcoin.html
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/primeira-turma-de-2018-e-certificada-pela-oficina-do-pao
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/apos-ingressos-esgotados-rodizio-de-doces-abre-novos-horarios-confira/
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EMPREENDEDORISMO

Cada vez mais brasileiras 
trocam emprego fixo pela 
vida de empreendedora
Veja exemplos de como o empreendedorismo femini-
no, apesar de entraves históricos e culturais, avança 
no Brasil, seja por necessidade ou pelo sonho de reali-
zar um projeto no mercado de trabalho.

LEIA MAIS

Prático e rápido: Nescafé lança 
máquina minimalista
LEIA MAIS

Crise econômica no país faz 
profissionais se reinventarem 
no mercado de trabalho
LEIA MAIS

Reforma Trabalhista prevê 
novas possibilidades de 
contratação para Food Service
LEIA MAIS

Alcançando o sucesso com o 
Plano de Negócios
LEIA MAIS

Dica de empreendedorismo: 
desmistificando os impostos 
para o microempresário
Com tanto imposto, é um desafio manter a empresa 
com uma boa administração tributária. Para encarar 
essa tarefa, conheça as categorias de arrecadação. 
LEIA MAIS

Quatro amigas mudam a 
realidade de uma comunida-
de com a fabricação de pães

LEIA MAIS

Mineira tem receita feita por 
Ana Maria Braga na TV

LEIA MAIS

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/08/internas_economia,664640/cada-vez-mais-brasileiras-trocam-emprego-pela-vida-de-empreendedora.shtml
https://corporativo.nestle.com.br/media/pressreleases/nescafe-dolce-gusto-lanca-maquina-minimalista-lumio-
http://diariodovale.com.br/cidade/crise-economica-faz-profissionais-se-reinventarem-no-mercado-de-trabalho/
http://www.foodservicenews.com.br/reforma-trabalhista-x-food-service/
https://sebrae.ms/plano-de-negocios/plano-de-negocios/
https://sebrae.ms/empreendedorismo/impostos-para-microempresario/
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1312087,quatro+amigas+mudaram+a+realidade+de+um+assentamento+fazendo+paes.aspx
https://gshow.globo.com/TV-Integracao/ce-viu/noticia/emocao-foi-muito-grande-diz-mineira-que-teve-receita-feita-por-ana-maria-braga-na-tv.ghtml

