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Projeto Varejo Alimentar 
Competitivo em Minas
Atualmente, o Brasil é o país que mais empreende no 
BRICS  (grupo formado por China, Rússia, Índia e Áfri-
ca do Sul), contabilizando cerca de 84% dos empregos 
gerados pelas micro e pequenas empresas, segundo o 
Sebrae Nacional. Neste cenário, um dos principais se-
tores da economia é a Alimentação.

 LEIA MAIS

Caravana Propan chega em 
Maio ao Triângulo Mineiro na 
cidade de Uberaba
 LEIA MAIS

Curso Completo da Metodo-
logia Propan já está com ins-
crições abertas. Confira!
LEIA MAIS

Varejo abre mais de duas mil 
empresas adaptadas ao novo 
modelo de consumo do país
LEIA MAIS

Oferecer mais conforto, segurança e comodidade 
para atender o consumidor mais moderno e exigen-
te, sem perder as características de estabelecimen-
to comercial de bairro. Essa tem sido a premissa das 
padarias que têm ampliado o negócio tradicional. Em 
Natal, a Empório do Pão segue a tendência de mer-
cado, porém, preservando as origens.

LEIA MAIS

Apesar do fenômeno da 
gourmetização, padarias 
ainda apostam no pão

Campeonato vai definir a melhor 
pizza de Minas Gerais e do Brasil
LEIA MAIS

A vez do comércio nos grandes 
centros gastronômicos no país

LEIA MAIS

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1242
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1236
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1235
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2018/04/economia/623343-varejo-abre-mais-de-2-mil-adaptadas-a-nova-realidade-de-consumo-do-pais.html
https://www.novonoticias.com/cotidiano/apesar-do-fenomeno-da-gourmetizacao-padarias-ainda-apostam-no-pao
https://www.terra.com.br/noticias/dino/campeonato-vai-definir-a-melhor-pizza-de-minas-gerais-e-do-brasil,77f8e42b72ab76e92568e182dfbbe1b0j87ae255.html
http://www.folhamax.com.br/economia/tendencia-mundial-sera-inaugurada-em-novo-shopping-de-cuiaba/162479
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PRODUTOS E EMPRESAS

Quais os tipos de farinha e os 
benefícios de cada uma?
Durante muito tempo ela reinou como a única opção no 
mercado, principalmente na confeitaria e panificação. 
Hoje, mesmo ainda sendo a mais fácil de se encontrar, 
não é mais soberana, pois a infinidade de opções dessa 
matéria-prima surpreende e agrada muitos paladares. 

LEIA MAIS 

Supermercado sem filas e sem 
tempo perdido LEIA MAIS

Rede de franquias ‘Fábrica de 
Bolo Vó Alzira’ se associa a Les-
te Investimentos
LEIA MAIS

6ª Edição da ‘Feira do Doce’ de 
Tatuí já está com inscrições 
abertas. Neste ano, evento será 
realizado em quatro dias
Inscrições podem ser feitas até 2 de maio no Centro 
Cultural, localizado na Praça da Matriz da cidade. O edi-
tal já está disponível.

LEIA MAIS

‘Líderes do Varejo’ em Montes
Claros reúne fornecedores e 
supermercadistas
LEIA MAIS

Empresas aliam tecnologia ao 
atedimento para evoluirem
LEIA MAIS

As melhores padarias por 
Veja Comer e Beber Cuiabá

LEIA MAIS

Sanduíches inpirados na Copa 
do Mundo 2018 já estão à venda
LEIA MAIS

Descubra três tecnologias que 
estão mudando o varejo e saiba 
como você pode participar
LEIA MAIS

https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/04/vida_e_estilo/gastronomia/1102975-farinhas.html
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/supermercado-sem-filas-e-sem-tempo-perdido/
http://www.segs.com.br/demais/113136-fabrica-de-bolo-vo-alzira-se-associa-a-leste-investimentos
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/6a-edicao-da-feira-do-doce-de-tatui-esta-com-inscricoes-abertas.ghtml
https://jornalmontesclaros.com.br/2018/04/24/lideres-do-varejo-reune-supermercadistas-e-fornecedores-do-norte-de-minas/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/varejo-tecnologia-para-melhorar-atendimento-cliente/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/as-melhores-padarias-por-veja-comer-beber-cuiaba/
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/sabores/2018/04/24/NWS,66224,71,513,DIVERSAO,2330-SANDUICHES-INSPIRADOS-COPA-MUNDO-ESTAO-VENDA.aspx
https://conteudo.startse.com.br/startups/taina/49040/
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CONSUMO

Waffles, famosa iguaria belga 
que conquistou o paladar dos 
brasileiros terá festival só seu 
Os waffles e suas diversas coberturas e recheios, tan-
to doces quanto salgados há muito fazem sucesso no 
pais. Agora, em São Paulo, os fãs e apreciadores des-
sas delícias terão uma oportunidade única para ex-
perimentar inúmeras opções, em um fim de semana, 
onde o sabor já confirmou presença: 05 e 06 de maio, 
no Memorial da América Latina, ao lado do metrô Barra 
Funda. A entrada é gratuita e o cardápio é de dar água 
na boca, com valores diferenciados.

LEIA MAIS

1º Festival do Bolo Francês será 
realizado em Curitiba
A gastronomia francesa é conhecida e apreciada em 
todo o mundo, e um dos seus grandes destaques é a 
confeitaria. São doces, tortas, croissants e bolos. No 
Brasil, ela ganhou espaço especial no coração dos bra-
sileiros com o passar dos anos e terá celebração.

LEIA MAIS

Feira da Panificação na China 
ocorrerá de 9 a 12 de maio
Com uma área de exposição de mais de 200.000 m² 
neste ano, a Bakery China 2018 deve atrair mais de 
2.100 expositores de todo o mundo. Como impor-
tante indicador do robusto crescimento da China no 
setor de panificação, a Bakery China foi lançada 21 
anos atrás e se desenvolveu como a maior exposi-
ção do mundo nesta área.

LEIA MAIS

Entenda quatro diferentes tipos 
de assadeiras e verifique quais 
os benefícios de cada uma
Parece algo automático colocar as massas em uma as-
sadeira e levar ao forno. Porém, há informações valio-
sas que devem ser observadas. Dependendo do ma-
terial da forma, ele pode alterar o tempo de cozimento, 
a distribuição do calor e também a  textura final.

LEIA MAIS

Projeto ‘Gestão no Setor da 
Panificação’ em Porto Alegre 

LEIA MAIS

https://minutolivre.com/waffles-ganha-festival-so-seu/
https://www.bemparana.com.br/noticia/1o-festival-do-bolo-frances-de-curitiba
https://www.terra.com.br/noticias/dino/industria-de-panificacao-da-china-na-bakery-china-2018-9-a-12-de-maio-em-xangai,04e31b6b94c16581ca91bb15b773e5e2mbzje2ul.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/4-tipos-de-assadeiras-e-para-que-servem-confira,b2e52d791b091cac0371c2fce61ac1a8depgoqzs.html
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1241
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EMPREENDEDORISMO

Mais que farinha, água e sal
De ajudante de padaria ao título de melhor chef do Pa-
raná. Uma história de determinação e simplicidade de 
quem viu no primeiro ofício sua maior paixão. Do tra-
balho na pouca idade, o acordar de madrugada para 
colocar o pão fresco na mesa de muitos londrinenses à 
experiência e estudo. Foi preciso colocar muito a mão 
na massa para que Rodrigo Bernardes, 36, chegasse 
a ser embaixador da gastronomia paranaense traba-
lhando no ramo da panificação. LEIA MAIS

Garagem de casa vira doceria 
e bomba vendendo bolos aos 
finais de semana 
LEIA MAIS

Campo Grande ganha uma 
‘sala do empreendedor’ para 
simplificar registros
LEIA MAIS

Conheça 7 truques para fazer 
o bolo perfeito e obtenha me-
lhores resultados
Há muitos fatores que influenciam no produto final, tal 
como ingredientes na temperatura ambiente, penei-
ra, fermento, forma de bater a massa, forma e outros. 
Atentar-se a essas características faz toda diferença. 
LEIA MAIS

Brasileira filha de americanos 
lança loja de doces típicos dos 
EUA para pessoas em dieta
    LEIA MAIS

Empreender não tem recei-
ta de bolo, mas há critérios
LEIA MAIS

Família aposta no mercado 
vegano e abre confeitaria
Empresários faturam R$ 45 mil por mês. Mercado ve-
gano promete altos rendimentos neste ano e é aposta 
para novos negócios do país.

LEIA MAIS

20 franquias para abir uma 
empresa com até R$ 20 mil

LEIA MAIS

https://www.folhadelondrina.com.br/folha-gente/mais-que-farinha-agua-e-sal-1004917.html
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/garagem-vira-doceria-e-bomba-vendendo-bolos-e-salgados-por-rs-3-50-aos-domingos
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/campo-grande-ganha-sala-do-empreendedor-para-simplificar-registro-e-funcionamento-de-micro-e-pequenas-empresas.ghtml
https://www.terra.com.br/diversao/guiadasemana/7-truques-para-fazer-o-bolo-perfeito,a39144df64d04380796ce0e23c74cc94e2wytnm6.html
http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/gastronomia/brasileira-filha-de-americanos-lanca-loja-de-doces-tipicos-dos-eua-para-pessoas-em-dieta/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37007/empreender-nao-e-receita-de-bolo-mas-ha-cinco-criterios-essenciais-saiba-quais-sao/
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2018/04/familia-aposta-no-mercado-vegano-e-abre-confeitaria.html
https://exame.abril.com.br/pme/20-franquias-para-abrir-uma-empresa-com-ate-20-mil-reais/

