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ABIP e Sindipan realizam Se- 
minário no Maranhão
Falta pouco para a realização de um dos eventos mais 
esperados pelo setor da Panificação neste ano. A pró-
xima edição do Seminário Pães Especiais será em São 
Luís, no Maranhão, e terá na programação aula show 
na área de produção, palestras técnicas, cerimônia de 
posse da nova diretoria do Sindipan e mais. Veja toda a 
programação e saiba como participar.

LEIA MAIS

Sebrae realiza caravana para 
Feira Internacional de Panifi-
cação entre 25 e 27 de julho
 LEIA MAIS

Planeja alcançar suas metas 
ainda em 2018 e conhecer 
novas estratégias de ação?
LEIA MAIS

Padarias faturam mais durante 
os jogos do Brasil na Copa do 
Mundo FIFA 2018
LEIA MAIS

Pense em vender a seus clientes delícias que marca-
rão sua experiência de compra e o farão voltar ao seu 
negócio. Pensou? Agora imagine oferecer a ele algo 
que o dinheiro não seria capaz de comprar, pequenos 
detalhes como afeto, amizade e bons momentos. 
Pois é, esse pode ser o próximo passo para que sua 
empresa saia dessa nomenclatura e seja promovida 
a uma agradável ponto de encontro.

LEIA MAIS

Muito além dos pãezinhos, 
padarias investem hoje no 
espaço de convivência

Pão de Açúcar oferece comodi-
dade ao cliente via WEB
LEIA MAIS

Conheça Florianópolis, a cidade 
sede do 31º Congrepan

LEIA MAIS

http://mbox12.abip.org.br/visualizar/MwewR6ssk95aXvcmpl6lMkf3lo_OmCePKuiK97WqeHriTQ1fiD6J3c9sxacc-OdjetwBXBh3smqIePfV0zQCVXT5VJi4Li4mzbq5m507xn4
https://www.douradosagora.com.br/noticias/capital/sebrae-realiza-caravana-para-feira-internacional-da-panificacao
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
https://extra.globo.com/noticias/economia/padarias-faturam-mais-durante-jogos-do-brasil-na-copa-do-mundo-22844802.html
https://www.odiariodemogi.net.br/muito-alem-de-paezinhos-as-padarias-de-mogi-diversificam-as-atividades-e-viram-espaco-de-convivencia/
http://www.paraibatotal.com.br/noticias/2018/07/05/28607-aplicativos-extra-e-pao-de-acucar--oferecem-comodidade-ao-cliente
https://www.youtube.com/watch?v=9744EjQZorw&feature=youtu.be
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PRODUTOS E EMPRESAS

Espiral de Congelamento Kli-
maquip (ECK) chega ao mer-
cado com novidades
Visando acelerar o tempo de atendimento ao cliente, 
sem perder a qualidade e temperatura das refeições, 
empresa cria fornos que finalizam alimentos pré-
assados em menor tempo.

LEIA MAIS 

Novas padarias gourmet abrem 
portas em Ipanema LEIA MAIS

Benjamin a Padaria chega a ci-
dade de Chácara Santo Antônio, 
zona Sul de São Paulo
LEIA MAIS

Dia Mundial do Chocolate é 
comemorado em 7 de julho
Ao leite, meio amargo, sem açúcar ou 100% cacau. Não 
importa a variação, o queridinho das confeitarias ainda 
é o chocolate. Hoje, ele é inclusivo: opções sem açúcar, 
sem lactose e sem glúten estão disponíveis no merca-
do. Nas docerias de todo Brasil, mousses, pão de mel, 
bolos  e brownies têm lugar de destaque.

LEIA MAIS

Recriando o sabor das massas 
italianas, Burguer King lança o 
Pizza Burguer no Brasil
LEIA MAIS

Assaí investe em tecnologia e 
testa caixa automatizado
LEIA MAIS

Trigo: Brasil receberá carga 
russa nove anos após proibição. 
Veja atributos desse cereal

LEIA MAIS

Mudaram as estações, e os há-
bitos de compra também
LEIA MAIS

BH: inverno inspira menus temá-
ticos com sotaque italiano e francês 
em  pratos doces e salgados
LEIA MAIS

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1254
https://vejario.abril.com.br/comida-bebida/nova-padarias-em-ipanema/
https://www.segs.com.br/demais/124012-benjamin-a-padaria-chega-a-chacara-santo-antonio
http://paranashop.com.br/2018/07/dia-mundial-do-chocolate-e-comemorado-dia-7-de-julho/
http://adnews.com.br/negocios/se-no-brasil-tudo-acaba-em-pizza-bk-lanca-o-pizza-burger.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/assai-investe-em-tecnologia-para-modernizar-lojas-testa-caixa-automatizado-22854897.html
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/118358-trigo-brasil-recebera-carga-de-cereal-russo-nove-anos-apos-proibicao
https://www.terra.com.br/noticias/dino/mudaram-as-estacoes-e-os-habitos-de-compra-tambem,00d6c4ee4befe925ea3833755b380d546w7mxskd.html
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/07/05/noticias-gastronomia,230098/inverno-inspira-menus-tematicos-com-sotaque-italiano-e-frances.shtml
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Bolos com toque artístico que 
conquistam o olhar e o paladar
Não há como discutir! A grande estrela da mesa de do-
ces de uma festa sempre é o bolo. Promovendo o tra-
balho dos confeiteiros, ele ganhou status de arte, isso 
graças a criatividade de inúmeros chefs e culinaristas. 
O encanto que os bolos com uma pegada mais artística 
despertam nas pessoas é tamanho que há quem fique 
com pena de comê-los. A visão é sempre a primeira a 
ser ativada diante dessas obras de arte. Um dos ingre-
dientes dessa alquimia que enche os olhos é a pasta 
americana, que serve de base para a criação das mais 
diferentes figuras - pequenas ou grandes esculturas.

LEIA MAIS

Verdemar conquista 2° lugar no 
Prêmio Empresa Inclusiva de 
Minas Gerais 2018
Na cerimônia, a rede mineira de supermercados e pa-
darias Verdemar recebeu o segundo lugar na catego-
ria “Grandes Empresas” Inclusivas no Estado de Minas 
Gerais, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido 
junto às pessoas com transtornos mentais.

LEIA MAIS

Segredo de grandes receitas, 
manteiga é unanimidade
Há um ditado francês que diz: ‘se não está bom, co-
loque manteiga que melhora’”. Redimida pelos médi-
cos, a manteiga é unanimidade gastronômica graças 
a sua versatilidade e capacidade de dar sabor, aroma 
e brilho. De fato, os europeus foram um dos primeiros 
a descobrir as qualidades e a versatilidade do ingre-
diente, tanto que o usam em quase toda a confeitaria  
e para preparar massa de croissants.

LEIA MAIS

Controle de qualidade: como 
lidar com ele nas empresas?
A gestão de qualidade pode ser definida como um 
conjunto de métodos e princípios que visam garan-
tir a satisfação do cliente e gerar melhorias em seus 
produtos. Essa prática coordena os processos de uma 
empresa para superar as expectativas dos clientes, fi-
delizar os consumidores e reduzir custos. 

LEIA MAIS

https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/07/vida_e_estilo/gastronomia/1113076-bolos-com-aquela-pegada-artistica-que-conquistam-o-olhar-e-o-paladar.html
https://www.segs.com.br/demais/123596-verdemar-conquista-2-lugar-no-premio-empresa-inclusiva-de-mg
https://www.otempo.com.br/gastro/manteiga-%C3%A9-unanimidade-na-gastronomia-veja-receitas-1.1863661
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/gestao-de-qualidade/
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EMPREENDEDORISMO

Mais que um casal, o amor fez 
deles empreendedores
Há quem empreenda por sonho, necessidade ou vo-
cação. O fato é que muitas vezes apenas o salário não 
basta. Como exemplo disso, a auxiliar administrativa 
Pryscilla Mendes, de 28 anos, e o vistoriador de imó-
veis Luã Lourenço, de 29 anos, decidiram vender pães 
de queijo para engrossar os rendimentos e consegui-
rem, assim, subir ao tão sonhado altar. Ao final, o amor 
fez deles novos empreendedores.

LEIA MAIS

Brasileiro gasta 25% da renda 
para comer fora. Saiba como 
empreender no setor
LEIA MAIS

Trabalhar online, o que você 
precisa saber antes de criar 
seu próprio negócio
LEIA MAIS

Dicas valiosas de empreen-
dedorismo gastronômico
Gostar de cozinha não é suficiente para abrir seu pró-
prio negócio gastronômico, para empreender é preciso 
pensar no negócio como um todo e planejar para que 
cada área seja desenvolvida harmonicamente. Criar 
uma planilha com cada serviço, conhecer seus forne-
cedores  e montar um cardápio são dicas importantes.

LEIA MAIS

Vale a pena ser um empreende-
dor no Brasil? Hora de repensar 
suas escolhas
LEIA MAIS

Vai abrir franquia no Nordes-
te? Conheça oito empresas que 
estão chegando a Bahia
LEIA MAIS

Conheça a diarista que se tor-
nou técnica em Gastronomia
A guinada na vida de Vitorina dos Santos foi fruto de 
uma inquietação interior. “Passei muito tempo pen-
sando que deveria ir em busca de algo melhor”, conta 
ela que não se arrepende de ter investido na educação. 
LEIA MAIS

Cursos na WEB para empre-
ender no mercado fitness

LEIA MAIS

https://www.midiamax.com.br/midiamais/comportamento/2018/mais-que-um-casal-o-amor-fez-deles-empreendedores/
https://novo.folhavitoria.com.br/economia/noticia/07/2018/parte-dos-brasileiros-gasta-25-da-renda-para-comer-fora--saiba-como-empreender-no-setor
https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/trabalhar-online-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-comecar/111278/
https://jeonline.com.br/noticia/14372/dicas-de-empreendedorismo-gastronomico
https://www.terra.com.br/noticias/dino/vale-a-pena-ser-um-empreendedor-no-brasil,97949998a57ea77570b9b81cde147639omvfcq2h.html
https://clickbahia.com.br/08-empresas-que-vao-gerar-centenas-de-empregos-na-bahia/
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/conheca-a-historia-da-diarista-que-se-tornou-tecnica-em-gastronomia
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra-cursos-online-preparam-para-empreender-no-mercado-fitness-22845586.html

