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Dia Mundial do Café é comemorado 
em 14 de abril
No café da manhã, após a refeição ou no meio da tarde, 
não há um horário pré-determinado para o consumo do 
café. Há quem tome o dia todo e tem quem não goste. 
Ainda assim, ele continua como queridinho e até ga-
nhou um dia só dele. No próximo dia 14 de abril, o mundo 
inteiro irá comemorar o Dia Mundial do Café.

LEIA MAIS

Curso Completo da Metodologia 
Propan abre inscrições em BH

LEIA MAIS

Autès: Lançamento do Mercado 
Mineiro surpreende setor da Pani-
ficação em 2018
LEIA MAIS

Burger King atende pedidos e lança 
sorvete com Oreo em pote de 1 litro 
por tempo limitado
LEIA MAIS

Localizada no bairro Padre Eustáquio, na esquina com 
a rua Cesário Alvim, fica um dos pontos mais tradicio-
nais e frequentados do lugar, entre as seis e as 21 horas. 
Com 72 anos de atividades, a Padaria Padre Eustáquio 
tem trabalhado para acompanhar de perto as tendên-
cias mundiais para o setor de panificação e confeitaria. 
O empresário e nutricionista Arnaldo Júnior atua no 
segmento há 25 anos. Há 12, ele ingressou na socieda-
de com o neto do fundador da padaria. 

LEIA MAIS

Como atrair os clien-
tes pela variedade

Imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços tem redução 
aprovada pelo Confaz
LEIA MAIS

Setor de Bread e Bakery faturou 
R$ 39 bi e é um dos destaques da 
ANUFOOD Brazil 2019

LEIA MAIS

http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/04/04/dia-mundial-do-cafe-e-comemorado-em-14-de-abril/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1235
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1234
https://www.terra.com.br/diversao/obaoba/burger-king-lanca-sorvete-com-oreo-em-pote-de-1-litro-por-tempo-limitado-saiba-mais,fc0358e80c8f342d0660530817e8f422ittiq0z4.html
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/para-fidelizar-clientes-padarias-apostam-na-diversifica%C3%A7%C3%A3o-1.610395
http://www.contabeis.com.br/noticias/36892/confaz-aprova-reducao-do-icms-da-alimentacao/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/setor-de-bread-bakery-faturou-r-39-bilhoes-e-sera-um-dos-destaques-da-anufood-brazil-2019/


02/04/2018 a 06/04/2018CLIPPING
PRODUTOS E EMPRESAS

Docerias de São Paulo, o que 
elas têm para encantar?
A Sodiê Doces começou em um pequeno imóvel no 
interior de São Paulo e, hoje, conta com mais de 290 
lojas espalhadas pelo Brasil. Atualmente, é considerada 
a maior franquia especializada em bolos artesanais do 
país. Além dela, outras paulistas também se destacam.

 LEIA MAIS 

Empresa investe em pães e 
doces funcionais LEIA MAIS

Campanha contra o desper-
dício acontecerá no Brasil e 
em outros países
LEIA MAIS

Bem-vindo, abril! Saiba que ain-
da dá tempo de ajustar as con-
tas e deslanchar neste ano
E se te perguntassem como foi a organização das con-
tas de março, o que você responderia? Quanto gastou 
com alimentação e outras despesas? Ter controle so-
bre a conta bancária é essencial para as finanças.

LEIA MAIS

Os cuidados necessários com 
a suplementação alimentar
LEIA MAIS

Brasileiro gasta 25% da renda 
com alimentação fora do lar
LEIA MAIS

Tour com história dos doces 
brasileiros já está disponível

LEIA MAIS

https://www.terra.com.br/diversao/guiadasemana/8-docerias-incriveis-para-encomendar-bolo-em-sao-paulo,b0b5b2806962e6da0c877c82fc55df85h7byr8pr.html
https://www.campograndenews.com.br/conteudo-patrocinado/revitaliza-tem-marmitex-saudavel-a-partir-de-rs-15-paes-e-doces-funcionais
http://www.acritica.net/editorias/cultura/brasil-tera-campanha-contra-desperdicio-de-alimentos/285774/
http://www.espacodopovo.com.br/bem-vindo-abril-aproveite-o-comeco-de-mes-como-uma-oportunidade-para-ajustar-as-contas/
http://d24am.com/plus/comportamento/os-cuidados-com-suplementacao-alimentar/
http://www.segs.com.br/mais/economia/110267-mesmo-com-crise-brasileiro-gasta-cerca-de-25-de-sua-renda-em-alimentacao-fora-do-lar
https://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/tour-sobre-historia-dos-doces-brasileiros-estreia-nesta-sexta-6/
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Apple Pay, sistema de 
pagamento móvel da dona 
do iPhone, chega ao Brasil
Donos de aparelhos feitos pela Apple poderão fazer 
compras no Brasil sem tirar o cartão de crédito da car-
teira. A empresa lança no Brasil o Apple Pay, seu sis-
tema de pagamentos móveis, em uma parceria com o 
banco Itaú, que terá exclusividade no serviço por 90 
dias. A chegada da plataforma ao país marca sua ex-
pansão para a América Latina.

LEIA MAIS

Pinceladas com chocolate se 
tornam sucesso na confeitaria
Bolos de uma confeitaria em Moscou, na Rússia, têm 
chamado a atenção. Isso por causa da decoração inu-
sitada. Os detalhes dos doces lembram pinceladas de 
tintas. A Kalabasa, nome da confeitaria, conta com uma 
página no Instagram com mais de 100 mil seguidores.

LEIA MAIS

Setor de panificação terá 
crescimento em 2018
Após quatro anos consecutivos de queda, o fluxo de 
consumidores nas padarias cresceu em 2017, e o setor 
já vislumbra crescimento de olho nas tendências inter-
nacionais. As expectativas dos empresários da panifi-
cação em Minas são as melhores para 2018. O cenário 
começou a melhorar em 2017, quando a economia se 
movimentou para a retomada do crescimento do país. 
LEIA MAIS

Todo doce deve trazer emoção, 
lembranças e histórias
A DesireCacau decidiu investir de vez nas releituras. 
A aposta da marca é trazer sabores conhecidos e que 
marcaram a memória dos clientes de forma criativa e 
diferente. Receitas como abóbora com coco, cuscuz, 
tiramisu e manjar foram transformadas e incorporadas 
ao cardápio dos doces que a empresa fornece.

LEIA MAIS

Semana do Conhecimento 
trará novidades à confeitaria

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/apple-pay-sistema-de-pagamento-movel-da-dona-do-iphone-chega-ao-brasil.ghtml
https://pleno.news/mundo/bolos-com-pinceladas-de-chocolate-se-tornam-sucesso.html
http://www.segs.com.br/demais/110393-setor-da-panificacao-em-minas-gerais-espera-crescimento-em-2018
https://www.inesquecivelcasamento.com.br/dicas-e-inspiracoes/bolo-e-doces/desirecacau-a-arte-de-aprimorar-doces-classicos/
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/geral/semana-do-conhecimento-traz-a-maceio-lucas-corazza-e-outros-grandes-nomes-da-gastronomia/?cHash=78282d0516bb2282e57f6ad5c968c96f
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Eficiência para gerir e sair à 
frente da concorrência
Atualmente, o setor gastronômico - principalmente 
as padarias - têm investido intensamente na expe-
riência do consumidor como um todo, desde o serviço 
prestado até a qualidade da comida, contando com a 
tecnologia como ingrediente principal. Um exemplo é 
a utilização de sistemas para gestão de panificadoras 
com método automatizado via frente de caixa.

LEIA MAIS

Criada na cozinha de casa com 
apenas R$ 800, lanchonete 
fatura milhões com delivery
LEIA MAIS

Empresa aposta em clube de 
permutas em BH
LEIA MAIS

Oportunidade: Dell e IOS vão 
capacitar jovens e pessoas 
com deficiência
A Dell e o Instituto da Oportunidade Social (IOS), en-
tidade focada na formação profissional de jovens e 
pessoas com deficiência, anunciam uma parceria que 
oferecerá gratuitamente cursos profissionalizantes. 

LEIA MAIS

Após vencer câncer, advogada 
tem doce recomeço ao se des-
cobrir na confeitaria
LEIA MAIS

Alimentação e estética têm 
mais chance no mercado
LEIA MAIS

Basilicata: 104 anos de his-
tória contados por gerações
O local ainda preserva a famosa padaria, que não é 
mais minúscula; da produção própria, além dos pães, 
há também massas, calabresas, pastas e sorvetes.

LEIA MAIS

Conheça 11 startups que estão 
com vagas em aberto

LEIA MAIS

https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/padarias-como-gerenciar-sua-padaria-com-eficiencia-e-sair-a-frente-da-concorrencia
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2018/04/criada-na-cozinha-de-casa-com-apenas-r-800-lanchonete-fatura-milhoes-com-delivery-de-lanches.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2018/04/empresa-aposta-em-clube-de-permutas-em-belo-horizonte.html
https://www.itforum365.com.br/carreira/dell-e-ios-vao-capacitar-jovens-e-pessoas-com-deficiencia/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/01/interna_brasil,747069/apos-vencer-cancer-advogada-tem-doce-recomeco-ao-se-descobrir-confeit.shtml
http://jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,156508
http://www.destakjornal.com.br/lifestyle/insider/detalhe/basilicata-104-anos-de-historia-contada-por-5-geracoes
https://www.jornalcontabil.com.br/conheca-11-startups-que-estao-com-vagas-em-aberto-em-diferentes-areas/

