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Gastronomia francesa: a arte 
doceira que se reinventou
Os novos profissionais da confeitaria francesa se tor-
naram artistas, estão também nas redes sociais e têm 
lojas com os seus nomes. Se um dia ela já foi conside-
rada o parente pobre da gastronomia, agora a confeita-
ria e os seus famosos chef’s despertam um interesse 
crescente no público. Finalmente, os chef’s saíram das 
cozinhas e aproximaram-se dos clientes. 

LEIA MAIS

Em parceria com a Prática 
Klimaquip, Caravana Propan 
chega a São Paulo 
 LEIA MAIS

Sebrae Inspira Gastronomia 
traz Seminário Estadual de 
Panificação e Confeitaria
LEIA MAIS

Pão deve encarecer devido a 
importação de insumos para a 
fabricação das massas
LEIA MAIS

O pão é um alimento dos mais tradicionais e conhe-
cidos de todos os tempos e passa por inúmeras va-
riações na sua feitura, além de se apresentar como 
uma forma das mais conhecidas da dieta alimentar. 
Em Arau cária, desde o século XIX, sempre foi forte a 
tradição de fazer e comer broa ou o pão caseiro. Tra-
balho artesanal, o ato de fazer o pão pode envolver 
tanto o trabalho familiar como o trabalho de artífices. 
LEIA MAIS

Do grão ao pão - a histó-
ria do principal alimento 
da humanidade

Consumo das famílias cresce 
0,2% de abril para maio
LEIA MAIS

Congrepan 2018: Metodologia 
Propan é destaque         LEIA MAIS

LEIA MAIS

https://viagens.sapo.pt/saborear/gastronomia/artigos/as-novas-estrelas-da-gastronomia-francesa-fazem-bolos-e-outras-coisas-doces
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1245
http://institutoitpc.org.br/2018/05/11/sebrae-inspira-gastronomia-traz-seminario-estadual-de-panificacao-e-confeitaria-ao-ms/
https://veja.abril.com.br/economia/pao-deve-encarecer-ate-20-com-dolar-caro-veja-o-que-mais-deve-subir/
http://www.opopularpr.com.br/opiniao/arquivo-historico/do-grao-ao-pao/
https://moneytimes.com.br/intencao-de-consumo-das-familias-cresce-02-de-abril-para-maio/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1246
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1246
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No lugar de dinheiro, grupo 
troca serviços, bolo e outros  
produtos via WhattsApp
A psicóloga Virna Leite, de 41 anos, se movimentou ao 
criar o grupo “Troca de Inteligências” no Whatsapp e, 
agora, resolve muita coisa sem dinheiro, só na base do 
escambo de serviços e de permuta. 

LEIA MAIS 

Até o hambúrguer ganhou um 
dia só seu LEIA MAIS

Sodiê Doces cria aplicativo de 
delivery para entregar bolos e 
salgadinhos aos clientes
LEIA MAIS

Campanha “Rota do Café” atrai 
clientes para degustação em 
estabelecimentos de Curitiba  
Uma paixão nacional de longa data, o café faz parte da 
cultura brasileira, e está presente no dia a dia de muitas 
pessoas. Os fãs do cafezinho têm bons motivos para 
comemorar. Entre os dias 24 de maio a 15 de junho, o 
Shopping Mueller promoverá a Rota do Café.

 LEIA MAIS

Lançamento: Outback criou 
sobremesa com doce de leite 
da Havanna
LEIA MAIS

Conheça o Whoopie Pie: um 
sanduíche doce delicioso
LEIA MAIS

Varejo no país: lucros com 
vendas pela WEB aumentam 
faturamento de empresas

LEIA MAIS

Conheça quatro super dicas para 
aumentar a produtividade
LEIA MAIS

Taco Bell lança sobremesa com 
recheio de ganache e Kit Kat 
em todas as suas lojas
LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/no-lugar-do-dinheiro-grupo-troca-bolo-terapia-e-mais-de-100-servicos-via-whats
https://www.sopacultural.com/dia-do-hamburguer-e-comemorado-em-estabelecimentos-da-cidade/
https://exame.abril.com.br/pme/sodie-doces-cria-aplicativo-de-delivery-para-entregar-bolos-e-salgadinhos/
http://www.segs.com.br/eventos/117293-shopping-mueller-promove-rota-do-cafe
https://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/outback-havanna-sobremesa/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/whoopie-pie-sanduiche-doce-delicioso,9c2480d814ce414c034302162603355086vhzlzg.html
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/05/22/internas_economia,960517/startups-lucram-com-venda-on-line-de-supermercados.shtml
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/4-dicas-para-aumentar-sua-produtividade/110684/
https://www.obaoba.com.br/comes-e-bebes/noticia/taco-bell-lanca-sobremesa-com-kit-kat-em-todas-as-lojas
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Dia Nacional do Pudim: o famoso 
doce com gosto de infância
Tradição amada pelos brasileiros, o pudim é uma receita 
clássica que faz parte do menu de toda padaria e con-
feitaria que se preze. Por sua alta popularidade no país,  
há quem acredite que se trata de uma especialidade 
da culinária brasileira. Porém, esse doce é uma receita 
com origem em Portugal, onde foi criado por um abade 
português, que mantinha a receita como segredo de 
Estado. Com o tempo, a fama do pudim se expandiu, 
agradando o paladar de diversos povos e gerações. 
Seu sucesso pode ser explicado por seu sabor e suas 
infinitas combinações com frutas, pães e outros.

LEIA MAIS

Afinal, por que o pão francês 
endurece e o de forma não?
No Basil, o pão é praticamente uma unanimidade, e 
o mais famoso de todos é o pão francês Porém, uma 
curiosidade ainda intriga muita gente: por que o pão 
francês (pão de sal, pão careca, pão carioquinha ou 
cassetinho) endurece muito mais rápido do que o pão 
de caixa (ou de forma, como preferir)? 

LEIA MAIS

Impacto do trigo. Tudo para o 
consumidor não sentir a alta
O custo da importação do trigo em grão subiu mais 
de 50% nos últimos dois meses. Na prática, o impac-
to ainda não foi sentido nas padarias, mas já chegou 
na indústria. Os empresários que vendem ou com-
pram o produto estão fazendo o possível para dimi-
nuir os impactos da alta. Em breve, o tão procurado 
pão francês pode ter o preço alterado.

LEIA MAIS

Tempo frio abre temporada de 
caldos com delivery e rodízios 
Em dias de temperatura oscilando, não dá para perder 
tempo, é preciso aproveitar o clima e aquecer as ven-
das. Na Confeitaria Bico Pitanga, 3 tipos de caldos tra-
dicionais continuam como hits do frio. A casa serve o 
de canjiquinha, de mandioquinha e de feijão. Os valores 
variam entre R$ 13,00 e R$ 15,00.

LEIA MAIS

Festival de churros atrai clientes 
para concessionária no RS

LEIA MAIS

https://gshow.globo.com/receitas-gshow/noticia/dia-nacional-do-pudim-confira-receitas-desse-famoso-doce.ghtml
https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/596658/por-que-o-pao-frances-endurece-e-o-de-forma-nao
https://novo.folhavitoria.com.br/economia/noticia/05/2018/preco-do-trigo-sofre-alta-e-consumidor-pode-sentir-impactos-nos-proximos-dias
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/frio-abre-temporada-de-caldos-com-delivery-rodizios-e-novidades-no-menu
https://agoranors.com/_noticias/economia/acao-empresarial/2018/05/sapiranga-recebe-festival-de-churros-neste-fim-de-semana-61357.html
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EMPREENDEDORISMO

Após vários meses desempre-
gada, catarinense monta rede 
de R$ 4,5 milhões
Ao terminar o ensino médio, Barbara Pavesi fez carreira 
como vendedora. Mas o trabalho repetitivo começou a 
cansá-la. Em pleno início de crise econômica, a cata-
rinense se deparou com o desemprego. Sem alterna-
tiva, decidiu que ia vender doces. Três anos depois, a 
ex-vendedora estaria no comando de uma rede. 

LEIA MAIS

Sala  para o empreendedor 
registra presença de 1.200 
donos de pequenos negócios
LEIA MAIS

O empreendedorismo real se 
faz com empreendedores de 
determinação e garra
LEIA MAIS

15 anos de declínio. Afinal, 
qual foi o maior erro que Hen-
ry Ford cometeu?
Você sabia que todo empreendedor tem três escolhas 
que mais cedo ou mais tarde ele terá que fazer?To-
das as empresas que hoje são grandes e referência no 
mercado começaram pequenas.

 LEIA MAIS

Empresária de Toledo, no Para-
ná, é destaque com coluna so-
bre panificação 
LEIA MAIS

Microempreendedores indivi-
duais ganham semana dedica-
da à capacitação
LEIA MAIS

Três séries da Netflix que vão 
inspirá-lo na confeitaria
Nada como uma boa competição na TV para mostrar 
novas tendências, técnicas e novos ingredientes na 
arte dos doces. Contando com chef’s renomados, os 
programas são uma ótima pedida para aprimoramento. 
LEIA MAIS

Empreendedorismo não tem 
idade, e sim força de vontade

LEIA MAIS

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/empreender/apos-meses-desempregada-catarinense-monta-rede-de-r-45-milhoes-eeoa7b9d7ko3a6rp2ubkaijw4
https://avozdacidade.com/sala-do-empreendedor-de-itatiaia-registra-aproximadamente-1-200-microempreendedores/
https://www.tribunadointerior.com.br/blog/sociedade-e-desenvolvimento/post/empreendedorismo-se-faz-com-empreendedores
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/o-maior-erro-que-henry-ford-cometeu/110673/
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/empresaria-de-toledo-e-destaque-com-coluna-sobre-panificacao
http://paragominas.pa.gov.br/noticias/evento/340-microempreendedores_individuais_ganham_semana_dedicada_a_capacitacao
https://33giga.com.br/3-series-na-netflix-que-vao-despertar-o-confeiteiro-que-ha-em-voce/
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/fazer-acontecer-nao-tem-idade/

