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Campanha “Minha Pada-
ria da Sorte” chega à reta 
final em Campina Grande
Premiar o segmento da panificação, essa é a propos-
ta de uma ação especial promovida pelo Sindicato da 
Indústria da Panificação e Confeitaria (Sindipan/CG). 
O evento, que já acontece há cinco anos, movimenta o 
setor no período de baixa temporada. 

LEIA MAIS

Projeto Gestão na Panifica-
ção em parceria do ITPC com 
Sebrae/BA acontece em BH
 LEIA MAIS

Gastronomia: As inscrições 
para o Sebrae Inspira já es-
tão abertas, confira!
LEIA MAIS

Ampliar a atual capacidade de 
produção e renovar o negócio:
como vencer esses desafios?
LEIA MAIS

As padarias associadas ao Núcleo de Panificadoras 
e Confeitarias da Associação Empresarial de Brus-
que (Acibr) realizarão uma ação alusiva ao Dia D sem 
impostos no dia 19, sábado. Neste dia, o quilo do pão 
será vendido com desconto de 16,86%, valor referen-
te ao imposto incidente. “Preferimos colocar o carro-
chefe das padarias, que é o pão francês, para parti-
cipar da ação”, declarou a a coordenadora do núcleo.

LEIA MAIS

Padarias irão vender pão 
francês livre de impostos 
para conscientização

Varejo alimentar vive momento 
de transformação, diz GPA
LEIA MAIS

Curso de formação gerencial 
será oferecido pela Amipão

LEIA MAIS

https://paraibaonline.com.br/2018/05/campanha-minha-padaria-da-sorte-chega-a-reta-final-em-campina-grande/
http://institutoitpc.org.br/2018/05/11/adicao-de-ferro-e-acido-folico-em-farinhas-em-discussao-2/
http://institutoitpc.org.br/2018/05/11/sebrae-inspira-gastronomia-traz-seminario-estadual-de-panificacao-e-confeitaria-ao-ms/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=149
https://omunicipio.com.br/panificadoras-de-brusque-venderao-pao-frances-sem-impostos-para-conscientizar-populacao/
https://exame.abril.com.br/negocios/varejo-alimentar-vive-momento-de-transformacao-digital-diz-gpa/
http://www.segs.com.br/demais/114363-amipao-oferece-curso-de-formacao-gerencial
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Emulzint une festa junina e 
paixão por futebol em uma 
nova campanha  
O Arraiá da Copa vai “vestir” padarias e confeitarias em 
todo o país de verde e amarelo com um toque caipira. 
A Empresa ainda lista uma série de dicas para os 
panificadores aproveitarem o período de maio a julho.

LEIA MAIS 

Instituto Le Cordon Bleu chega 
ao Brasil e abre colégio LEIA MAIS

2ª Corrida do Trigo, para incen-
tivar o consumo do cereal, tem 
inscrições prorrogadas
LEIA MAIS

Debate: Startup é inovação, não 
paleteria mexicana
Profissionais debateram a necessidade de as empre-
sas não verem mais a inovação como modismo, e sim 
como algo fundamental para sua evolução a longo pra-
zo. As diversas transformações que a indústria publi-
citária enfrenta traz para os donos de empresas a in-
quietação de que algo precisa ser feito.

 LEIA MAIS

Clientes fidelidade respondem 
por 80% das vendas da Rede 
Pão de Açúcar
LEIA MAIS

WEB torna-se complemento 
para operações de compra
LEIA MAIS

Curso Completo de Pada-
ria Artesanal abre inscrições 
em Votorantim 

LEIA MAIS

Feira de Tecnologia em Alimen-
tos reunirá 1.500 expositores
LEIA MAIS

Nova Safra promove curso de  
cupcake gourmet na CEASA de 
Contagem (MG)
LEIA MAIS

http://www.segs.com.br/demais/114991-emulzint-une-festa-junina-e-paixao-por-futebol-em-uma-nova-campanha
https://hoteliernews.com.br/especiais/instituto-le-cordon-bleu-chega-ao-brasil-e-abre-colegio-em-sao-paulo-79841
http://www.segs.com.br/demais/115191-inscricoes-com-valores-promocionais-para-a-corrida-do-trigo-sao-prorrogadas-ate-30-de-maio
http://evento.proxxima.com.br/noticias2018/2018/05/09/startup-e-inovacao-nao-paleteria-mexicana/
http://www.valor.com.br/empresas/5510247/clientes-fidelidade-respondem-por-80-das-vendas-da-rede-pao-de-acucar
https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/37832/varejo-omnichannel-o-futuro-chegou-e-nao-da-para-esperar-mais.html
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/curso-gratuito-de-padaria-artesanal-abre-inscricoes-em-votorantim.ghtml
https://jornalboavista.com.br/11052018desenvolvimento-economico-convida-para-missao-empresarial
http://www.segs.com.br/eventos/114662-nova-safra-promove-curso-de-cupcake-goumert
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Ruffle Cake: veja como a nova 
tendência tem feito sucesso e 
gerado renda pelo país 
Caracterizado por uma textura plissada, esse bolo tem 
suaves babados. Com coberturas como buttercream 
(creme de manteiga) ou pasta americana é possível 
criar diversas decorações e comercializá-lo no merca-
do de festas. Para finalizá-lo, o bico de confeiteiro é um 
grande aliado para garantir precisão no efeito. É possí-
vel incrementá-lo com algumas flores ou frutas. Outra 
opção para deixar o ruffle cake ainda mais bonito (e ou-
sado) é fazer o “ombré cake”, uma técnica que cria um 
efeito sombreado na cobertura do bolo.

LEIA MAIS

Quando a embalagem também 
faz parte do produto
Criada em 2015, a PremiaPão é uma rede de franquias 
que vende diversos espaços publicitários em sacos de 
pão. Com cerca de 269 unidades espalhadas por todo o 
país, a rede se destaca por sortear prêmios para quem 
adquire os sacos de pão. 

LEIA MAIS

Gastronomia: como atuar no 
mercado e abrir novas frentes?
Gastronomia é uma área de atuação que tem ganha-
do espaço no país nos últimos anos. Com a grande 
procura pela profissionalização, as instituições de 
ensino têm investido neste ramo por meio da ofer-
ta de cursos de graduação, cursos tecnológicos e 
pós-graduação. Mas afinal de contas, o que faz um 
gastrônomo em uma padaria e em outros negócios? 
LEIA MAIS

Qual a faca certa para utilizar 
em cada área do seu negócio?
São tantas facas à disposição nas lojas que até fica-
mos confusos sobre quais são os melhores utensílios 
para se trabalhar. Ao escolher, é preciso levar em con-
ta os cuidados necessários com esses instrumentos 
essenciais. Separamos os principais tipos e seus usos 
específicos para cada produto e serviço. 

LEIA MAIS

Aos 64 anos, Dadinho lança a 
própria loja virtual

LEIA MAIS

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/ruffle-cake-saiba-mais-sobre-esse-bolo-de-casamento,f934a7b90581eb3b531c389be702d96drb9gpc8c.html
http://economia.ig.com.br/2018-05-09/franquias-inusitadas.html
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/carreira/gastronomia-conheca-as-areas-de-atuacao
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/descubra-para-que-serve-cada-tipo-de-faca-utilizada-na-cozinha
https://exame.abril.com.br/pme/aos-64-anos-de-idade-dadinho-lanca-a-propria-loja-virtual/
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EMPREENDEDORISMO

Alimentação saudável: conheça 
sete exemplos de empresários 
que fazem sucesso no setor
Inspire-se com brasileiros que lucram alto ao oferecer 
comidas menos calóricas e pratos para quem tem al-
gum tipo de restrição alimentar. O mercado da alimen-
tação saudável é um dos mais promissores do país. Até 
por isso, diversos empreendedores brasileiros estão 
lucrando alto ao oferecer soluções do tipo. 

LEIA MAIS

Como uma rede de fast food 
faz sucesso com preços mais 
baixos e alta qualidade
LEIA MAIS

Você comete esses erros 
em sua empresa? Corrija-os 
rápido para evoluir
LEIA MAIS

Conheça sete hábitos para 
começar a empreender ainda 
hoje de forma segura
Ser empreendedor é muito mais que apenas ter o pró-
prio negócio. Educar-se financeiramente, ler muito, 
informar-se, otimizar seus recursos, criar algo novo e 
administrar bem o tempo são dicas valiosas.

 LEIA MAIS

Networking: saiba como apro-
veitar 100% dessa estratégia 
em seu negócio
LEIA MAIS

Startup entrega soluções para 
empresas de consultoria e ex-
pande mercado empreendedor
LEIA MAIS

Doceria une três gerações em 
Campina Grande
Três mulheres de uma mesma família promoveram a 
degustação de doces e bolos, um segmento em franca 
expansão na Capital. Neste novo tipo de montagem, “o 
monte seu bolo”, as combinações podem ser infinitas. 
LEIA MAIS

Donuts: rosquinha americana 
chega ao Brasil

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2018/05/alimentacao-saudavel-7-historias-de-empresarios-que-fazem-sucesso-no-setor.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/o-dia-na-baixada/2018/05/5537285-escolha-da-proxima-parada-fast-food.html
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/voce-comete-esses-erros-na-sua-empresa-corrija-os-logo-para-ter-sucesso-nos-negocios/110396/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/7-habitos-para-comecar-a-ser-empreendedor-ainda-hoje/110451/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/networking-como-aproveitar-100-dessa-estrategia-para-crescer-profissionalmente,3d14973a7dfc2ad3b6975368c2f34beej2eekc6b.html
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/startup-entrega-solucao-inovadora-para-empresas-de-consultoria/
http://www.acritica.net/noticias/campo-grande-ganha-mais-uma-opcao-de-qualidade-para-quem-gosta-de-doce/294489/
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/programa/sabor-da-gente/2018/05/05/donuts-rosquinha-americana-que-faz-o-maior-sucesso-42311.php

