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ABIP promove 31° edição do 
Congrepan em Setembro
Para discutir o mercado, trazer e enfatizar tendências e 
inovações, entre os próximos dias 26 e 30 de setembro, 
o Congrepan contemplará dois eventos do setor: o 3º 
Congrejovem e o Congresso Internamericano de Pani-
ficação e Confeitaria – CIPAN. Além disso, o destaque é 
para o time de peso que já confirmou participação. 

LEIA MAIS

Evento que reúne nomes de 
peso da confeitaria em SP 
está com inscrições abertas
LEIA MAIS

Fundo Social de Americana 
anuncia inscrições para cur-
so artesanal 
LEIA MAIS

Café da franquia argentina 
Havanna chega a Porto Velho

LEIA MAIS

Nunca se falou tanto em alimentação saudável como 
nos últimos anos no Brasil. De repente, seu cliente se in-
teressa pelas receitas, quer saber mais sobre os ingre-
dientes e contar com você para isso. E é nesse cenário 
que a fermentação natural ganha destaque, e os pro-
dutos fabricados sem conservantes nocivos à saúde 
tornam-se cada vez mais os queridinhos dos clientes.

LEIA MAIS

Fermentação natural: como 
alimentos artesanais con-
quistaram o mercado

Pão de Açúcar tem valoriza-
ção com debêntures
As ações do Grupo Pão de Açúcar registram valorização 
após negociações realizadas em São Paulo. A companhia 
informou que seu Conselho de Administração aprovou 
a emissão de R$ 1,2 bilhão em debêntures não 
conversíveis. A operação será feita em duas séries, uma 
com prazo de três anos e a outra de quatro anos, com 
data de emissão em 10 de setembro de 2018. 

LEIA MAIS

https://congrepan.com.br/abip-promove-31a-edicao-do-congresso-brasileiro-da-panificacao-em-setembro/
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,evento-reune-nomes-de-peso-da-confeitaria-em-sao-paulo,70002468536
https://liberal.com.br/cidades/americana/fundo-social-anuncia-cursos-delicias-ao-forno-860485/
http://tudorondonia.com/noticias/marca-argentina-de-alfajores-havanna-chega-a-porto-velho,19826.shtml
http://praticabr.com/blog/fermentacao-natural-como-alimentos-artesanais-estao-sendo-impulsionados-no-mercado/
https://moneytimes.com.br/pao-de-acucar-tem-valorizacao-com-aprovacao-de-emissao-de-debentures-de-r-12-bi/
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Planeja abrir um novo negó-
cio? Saiba como montar uma 
cafeteria com planejamento
O primeiro passo é entender sobre o café. Será 
necessário estudar o assunto e ficar por dentro da 
combinação dos aromas e sabores, além de como 
preparar e utilizar os grãos. E o mais importante, evite 
cometer o erro dos marinheiros de primeira viagem. 

LEIA MAIS 

Dietas com pouco carboidrato 
prejudicam a longevidade

LEIA MAIS

Pão de queijo movimenta R$ 
80 milhões em exportações 
para o mundo
LEIA MAIS

Não entre em frias, saiba 
como escolher a câmara 
ideal para o seu negócio
Cada vez mais processos e equipamentos ganham 
modificações. Na panificação, um exemplo disso são 
as câmaras de frio. Afinal, a temperatura é um fator 
muito importante — na verdade, obrigatório — para a 
conservação e armazenagem de certos produtos. 

LEIA MAIS

Alta do dólar pode deixar preço 
do quilo do pão francês mais 
caro no Amazonas
LEIA MAIS

Varejo: supermercado incenti- 
va utilização de sacolas retor- 
náveis com pão a baixo custo
LEIA MAIS

2ª edição da Feira do Doce 
Mineiro reúne quitutes pro- 
duzidos em todo o Estado

LEIA MAIS

Restrições favorecem mer-
cado da gastronomia sem 
glúten no Brasil
LEIA MAIS

Estabelecimentos que acei-
tam clientes com animais 
de estimação conquistam o 
público. Entenda as regras
Os chamados locais “Pet Friendly” (ou amigável com 
animais, na tradução literal para o português), vêm 
se confirmando como tendência, porém, esses locais 
precisam seguir algumas regras importantes.

LEIA MAIS

https://novonegocio.com.br/ideias-de-negocios/montar-cafeteria/
https://super.abril.com.br/saude/dietas-com-pouco-carboidrato-prejudicam-a-longevidade-diz-estudo/
http://agrosoft.com.br/agroviewer.php?vid=yOoiMFMvKnA&titenc=P%C3%A3o+de+queijo+movimenta+R%24+80+milh%C3%B5es+em+exporta%C3%A7%C3%B5es
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/camaras-de-frios/
http://d.emtempo.com.br/economia/117755/alta-do-dolar-pode-deixar-produtos-industriais-e-pao-mais-caros-no-am
http://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/15019-supermercado-brasil-inova-e-clientes-com-sacolas-retornveis-levam-po-visconti-quase-de-graa
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/feira-reune-doces-produzidos-em-todo-o-estado/
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra/restricoes-alimentares-favorem-mercado-da-gastronomia-sem-gluten-leite-23006331.html
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/08/23/estabelecimentos-que-aceitam-animais-de-estimacao-conquistam-clientes-entenda-as-regras.ghtml
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Petit Gâteu: o grande acer-
to da gastronomia
Ele caminha para se tornar atemporal. Há décadas fre-
quenta o cardápio de muitos restaurantes por uma 
razão bem simples: quem há de resistir ao bolinho de 
chocolate e seu creme aveludado que escorre na pri-
meira colherada? Apesar da simplicidade e do tama-
nho, o petit gâteau tem histórias inusitadas, como a 
que conta que ele teria sido obra de um aprendiz meio 
desastrado, que errou um receita e o originou.

LEIA MAIS

O Padeiro de Sevilha escolhida a 
melhor padaria de Florianopólis
Empreendimento familiar, O Padeiro de Sevilha come-
çou sua história em 1994 e revolucionou muito a pa-
nificação em Florianópolis. Sem vidros ou paredes, os 
clientes podem observar os funcionários trabalhando 
na produção dos pães, que saem quentinhos do forno 
diretamente para as mãos do consumidor. 

LEIA MAIS

Projeto que pretende tor-
nar cuca patrimônio de Pe-
tropólis é apresentado 
Os mais de dois mil colonos germânicos que chegaram 
a Petrópolis desde 1845 trouxeram com eles não só a 
força de trabalho para ajudar a construir a cidade, como 
também as tradições do povo alemão. Daí, então, o de-
sejo de ter um registro cultural a partir da gastronomia.

LEIA MAIS

Técnica e dedicação: os atri-
butos que tornam a confei-
taria uma ciência exata
Horas em pé, rotina intensa, finais de semana dedica-
dos ao trabalho e concorrência fazem parte da profis-
são. Porém, o trabalho permite fazer parte do sonho 
das pessoas, possibilitando trabalhar em casa, progra-
mar  horários e, se levado a sério, aumentar a renda. 

LEIA MAIS

A arte da confeitaria: quando os 
biscoitos viram arte 
Os temas são variados, desde infantis ate os mais 
adultos, e o melhor é que também são produzidos por 
encomenda. Embora, a princípio, pareça que um traba-
lho tão bonito custa caro, a ideia é tornar o preço mais 
acessível neste lucrativo mercado que não para de 
crescer e gerar renda.

LEIA MAIS

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Reportagens/Comida/noticia/2018/08/historia-do-petit-gateau.html
https://topview.com.br/estilo/gastronomia/ptg2018-melhor-padaria-em-florianopolis/
http://diariodepetropolis.com.br/integra/projeto-que-pretende-tornar-cuca-e-pao-alemao-patrimonios-da-cidade-sera-apresentado-ao-conselho-de-cultura-154396
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/tecnica-e-dedicacao-na-balanca-1012618.html
https://www.bemparana.com.br/blog/conhecercuritiba/post/biscoitos-que-mais-parecem-arte-da-casca-doce-biscoitos
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Alimentos veganos e vege-
tarianos abrem mercado em 
Campo Grande
Um produto tão saudável quanto saboroso, tra-
zendo a ideia do 100% vegetal. Essa foi a inspira-
ção do casal Alexandre Supimpa e Natália Monle-
vad. Cariocas, eles enxergaram em Campo Grande 
o potencial para o ramo da alimentação saudável.

LEIA MAIS

Como uma empresa júnior 
pode ajudar na correta gestão 
do seu negócio
LEIA MAIS

Evento gratuito no Pará debate 
inovação e empreendedoris-
mo no Brasil
LEIA MAIS

Pastel com mais de um metro 
transforma desempregado 
em novo empresário
LEIA MAIS

Com padaria escola, Rotary 
soma um milhão de investi- 
mentos em Rio Claro
LEIA MAIS

Empreendorismo: largar tu-
do ou não entregar os pontos
Se, por definição, empreendedorismo é o processo 
de iniciar novos negócios, trata-se, portanto, de algo 
que também envolve riscos. Para combater a falsa im-
pressão de que o empreendedor é alguém que “largou 
tudo” para viver seu sonho simplesmente, separamos 
cinco empresas e suas histórias de superação.

LEIA MAIS

Gastronomia inclui doces 
árabes como diferencial

LEIA MAIS

Da lanchonete à confeitaria,  
açaí vai sempre bem em tudo

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/conteudo-patrocinado/novidade-em-alimentos-veganos-e-vegetarianos-chega-com-tudo-em-campo-grande
https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/08/como-uma-empresa-junior-pode-ajudar-na-gestao-do-seu-negocio.html
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2018/08/23/evento-gratuito-em-belem-debate-inovacao-e-empreendedorismo.ghtml
https://itupevaagora.com.br/2018/08/18/pastel-com-mais-de-um-metro-transforma-desempregado-em-empresario-tem-que-acreditar-sempre/
https://cidadeazulnoticias.com.br/com-padaria-escola-rotary-soma-um-milhao-de-investimentos-em-rio-claro/
https://www.hypeness.com.br/2018/08/eles-nao-largaram-tudo-5-historias-de-empreendedorismo-real-e-algumas-licoes-de-vida/
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra/na-busca-pelo-diferencial-gastronomia-inclui-os-doces-arabes-como-forma-de-negocio-22989129.html
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/de-tao-amado-enfiaram-o-acai-dentro-do-pao-e-ele-virou-sanduba-voce-comeria

