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SPECIALITÁ APRESENTA PASTA SABOR LEITE EM PÓ
A marca Specialitá, do grupo Duas Rodas, lança
o sabor leite em pó para o mercado de sorvetes,
chamado Chocolat sabor Leitinho. O ingrediente
faz parte da linha de Pastas Chocolat da marca,
que já conta com outros 18 sabores. As pastas
fluídas são utilizadas para recheios e mesclas,
além de coberturas para sorvetes, gelatos,
picolés e confeitaria.

CERATTI COMERCIALIZA NOVOS
SABORES DE MORTADELA
A marca de frios Ceratti expande a linha
de sabores de sua mortadela Bologna
com duas novas opções: Mortadela
Basílico e Mortadela Tomate Seco. Os
novos produtos, vieram para agregar
novas opções ao portfólio da empresa
que é composto por mortadelas, peitos
de frango, presuntos, salames, linguiças,
entre outros itens. A Mortadela Basílico
leva condimentos naturais, como
pimenta branca, alecrim e gengibre, além
do basílico. Já a Mortadela Tomate Seco
contém além do ingrediente principal que
leva o nome do produto, pimenta branca,
Ervas de Provence, noz moscada, entre
outras especiarias naturais.

NESTLÉ PROFESSIONAL GANHA NOVIDADES 2018
A Nestlé Professional, divisão especializada em
produtos e soluções para uso profissional,
apresenta as novidades do seu portfólio para
2018. A marca traz o recheio e cobertura Alpino
Trufado na embalagem de 2,54kg. Outro
lançamento de Alpino é o achocolatado em pó,
para execução e produção de bebidas e
receitas. A linha Fundos Líquidos CHEF,
produzida na Dinamarca, foi reformulada e,
segundo a Nestlé, conta uma maior
concentração de ingredientes naturais se
aproximando do preparo artesanal. Feitos com,
no mínimo, 40% de ingredientes puros e naturais, os Fundos Líquidos
CHEF podem ser utilizados na preparação de assados, grelhados,
risotos, sopas e molhos. São quatro versões: Vegetais, Cogumelos,
Aves e Carne. Os Fundos Líquidos CHEF rendem 34 litros.
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LEI ALTERA DEVERES DO FORNECEDOR NO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Com a finalidade de
preencher uma lacuna na
legislação, o presidente
Michel Temer sancionou a
Lei nº 13.486/2017 para
alterar as disposições do
Código de Defesa do
Consumidor (CDC) sobre
os deveres do fornecedor.
O PL nº 3.411- A/2015, que
originou a lei, aponta que
“os produtos e serviços
colocados no mercado de
consumo não devem
ocasionar riscos à saúde ou
s e g u r a n ç a d o s
consumidores, salvo os considerados normais e previsíveis em consequência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer caso, a prestar as informações necessárias e adequadas a seu
respeito.” De autoria do senador Marcelo Crivella, o projeto revela a necessidade de promover a ampliação
do alcance da norma sobre o tema.
Para tanto, a Lei nº 13.486/2017 modificou artigo 8º do CDC (Lei nº 8.078/1990), que passou a vigorar
acrescido de mais um parágrafo. O artigo determina que os produtos e serviços colocados no mercado não
deverão acarretar perigo aos consumidores. Desta forma, os fornecedores deverão “higienizar os
equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição
do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de
contaminação.” A norma foi publicada, hoje, no Diário Oficial da União.

PADARIA LANÇA LINHA DE PÃES ESPECIAIS
INSPIRADOS NA TRADIÇÃO PORTUGUESA
Em Curitiba, os amantes de pães agora podem aproveitar da
Doce Fado - Padaria e Doçaria Portuguesa, que traz uma linha
exclusiva de preparos inspirados na tradicional padaria de
Portugal.
Destacada pela simplicidade de ingredientes (farinha de trigo,
sal, água e fermentação natural), os pães portugueses têm
geralmente o interior fofo que contrasta com a casca mais dura e
crocante. A partir da massa do pão caseiro, a Doce Fado
apresenta uma variedade de misturas que resultam em diversos
preparos de sucessos, entre eles o Pão de Azeite e Azeitonas; o
Pão de Nozes e Alecrim; e o Pão de Tomate Seco e Manjericão.
«A panificação portuguesa é simples e repleta de sabores, prezando sempre pela tradição e pela pureza
dos preparos. Um dos grandes destaques desse processo exclusivo de produção fica por conta da
fermentação natural, que garante a excelência do produto», explica o chef português Paulo Cordeiro,
responsável pelas criações da Doce Fado.
No empreendimento, é possível encontrar, também, o tradicional Papo-Seco, versão portuguesa do Pão
Francês. «A grande diferença entre eles é que o Papo-Seco não tem melhorantes e misturas. Ele é um pão
puro, leve e com fermentação natural», explica o chef Paulo.
Além disso, a doçaria e padaria portuguesa oferece versões mini/individual do Pão da Calabresa (Pão com
Chouriço) e do Pão d’avó (Pão caseiro);os tradicionais pães integral, Rústico Europeu (multigrãos), Eusébio
(pão australiano mais adocicado, preparado com malte, cacau e mel) e Especial de Cerveja; e a saborosa
Broa de Milho Portuguesa.
A Doce Fado - Padaria e Doçaria Portuguesa tem três endereços na capital paranaense.
Fonte: Mundo Lusíada

Batedeira Planetária - 5 litros
Skymsen
R$ 2350,00 a vista ou
5 x R$ 517,00 (entrada + 4)

Batedeira Planetária Universal
18/20 litros - Maquipão
R$8000,00 - pagamento a vista ou
10x R$880,00 (entrada +9 parcelas)

* imagem ilustrativa

Liquidificador Inox Copo - 4 litros
Skymsen
R$900,00 - pagamento a vista ou
3 x R$ 330,00 (entrada +2 parcelas)

* imagem ilustrativa

* imagem ilustrativa
* imagem ilustrativa
* imagem ilustrativa

Liquidificador Inox Copo - 2 litros
Skymsen
R$634,00 - pagamento a vista ou
3 x R$ 230,00 (entrada +2 parcelas)

Forno Elétrico 04 assadeiras
c/estufa - Skymsen
R$10.000,00 - pagamento a vista ou
10x R$1100,00 (entrada +9 parcelas)

Feira de Panificação, Confeitaria, Pizzaria e FoodService

O Sipan (Sindicato da Indústria de
Panificação e Confeitaria do Grande ABC) e a
Aipan (Associação dos Industriais de
Panificação e Confeitaria do Grande ABC)
promoveram entre 22 e 24 de novembro, a 6ª
edição da Panexpo - Feira de Máquinas,
Equipamentos, Produtos e Serviços para
Panificação, Confeitaria, Bares, Hoteis,
Restaurantes, Pizzarias e Food Service.
O evento, realizado no CENFORPE (Centro
de Formação de Educadores), em São
Bernardo do Campo, reuniu especialistas da
panificação, confeitaria, pizzaria e food
service. Durante a solenidade de abertura o
presidente do Sindicato, Antonio Carlos
Henriques agradeceu a todos os diretores
pelo apoio, bem como ao prefeito Orlando
Morando e o vice-prefeito Marcelo Lima, pela
disponibilização do local para a realização da
Feira.
Henriques lembrou o ano difícil e ressaltou
que a PANEXPO tem por objetivo fortalecer o
setor da panificação, viabilizar o trabalho e a
modernização do setor em toda a região.
"Não se trata de uma Feira apenas de
panificação. É uma Feira de alimentos e
maquinários para todos os setores da base
alimentar. Espero que possamos colocar a
PANEXPO, não como a maior Feira, mas sim
como a melhor. É para isso que vamos
trabalhar, para que a cada ano possamos
melhorar um pouco mais.»
EXPOSITORES
ABIPACK
ACISA
ADIMIX
AGT
AMBEV
ANHAGUERA
ATELIE DO BOULANGERIE
FRANCE PANIFICAÇÃO

BAG BYNS
CAJÉ
CASA DO CONFEITEIRO
CIESP - SANTO ANDRÉ
CONVENÇÃO
DIVOLPI
ELVI COZINHAS
FERNETO

FIESP/SESI/SENAI
FORTE BAG
GALLIZZI
KADIMA
LUCREE
MASTER CHEF
MILENIO FACHADAS
MOINHO CANUELAS
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O prefeito Orlando Morando afirmou ser um
seguidor e incentivador do setor, lembrando
que enquanto Deputado foi responsável pela
lei que acabou com o imposto do trigo, do
pão, do biscoito e do macarrão. "O Estado de
São Paulo é um dos poucos da Federação em
que a cadeia do trigo é isenta.»
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Ao longo dos três dias de Feira os visitantes
puderam, além de conhecer as novidades do
setor, participar de palestras e aulas show
organizadas pelo Departamento da Micro,
Pequena e Média Empresa da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo e do
Senai.
No setor de pizzaria o destaque ficou com os
profissionais da empresa Master Cheff
Pizzaiolo, que durante os 03 dias da feira
fizeram demonstrações de massas de pizzas
e seus diversos usos, além de recheios e
novos formatos.
Para o presidente do SIPAN, Antonio Carlos
Henriques, o evento atendeu às expectativas
do Sindicato e do mercado. "Sabemos que
podemos melhorar ainda mais a Feira, mas o
importante foi poder receber a cadeia da
panificação e confeitaria em torno das
novidades que certamente trarão ainda mais
qualidade para o nosso mercado."

EXPOSITORES
MOINHO NORDEST
NEWPAN
NOTECPOST
PANIFICAÇÃO BRASILEIRA
PRATICA
PREFEITURA DE SBC
QUEIJOS JOANA
RADIO ABC

RAMALHOS
REAL CESTAS
REBAL
SABOR E SABER
SADEL
SEARA
SIPAN-AIPAN
SENHOR CAIXA

SOTOMANO
SOUZA CRUZ
SUPERGASBRAS
TAPIOCA DA TERRINHA
TRAMONTINA
TUPASY
TV PADARIA
VERSATYPAN

A MODERNIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS
Impossibilidade de demissão dos trabalhadores para contratá-los
posteriormente como terceirizados. Isso apenas será possível após 18 meses da
rescisão do contrato de trabalho.
As empresas não poderão demitir e recontratar o funcionário como
terceirizado sem respeitar o prazo de 18 meses, como forma de reduzir
custos.

NOVO TIPO DE TRABALHO
O trabalho intermimente é quando o trabalhador prestará serviços de acordo
com a demanda (em horas, dias ou meses), tendo seus direitos garantidos ao fim
do período: férias, 13º salário, repouso semanal remunerado de forma
proporcional aos serviços prestados, recolhimento de FGTS e INSS.
Mais de 10 milhões de brasileiros trabalham hoje no sistema informal, o
chamado “bico”.Esse tipo de trabalho, além de não ser legal, não
garante ao trabalhador direitos trabalhistas.
Com a nova lei, esse trabalho esporádico foi regulamentado. Quem
trabalha neste sistema terá carteira assinada e todos os direitos
trabalhistas (13º salário, férias, FGTS, etc.) proporcionais aos dias
trabalhados.
Além disso o trabalhador também poderá trabalhar formalmente para
mais de um empregados

MAIS FLEXIBILIDADE
As férias podem ser divididas em três períodos, se for do interesse do
empregado. Um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias ocorridos e os
demais precisam ter pelo menos 5 dias corridos.
Você poderá dividir suas férias em até três períodos, conforme suas
necessidades em comum acordo com seu empregador.

Será possível negociar, representando pelo sindicato da sua categoria, redução
do intervalo de alimentação e repouso, respeitando-se o intervalo mínimo de 30
minutos.
Se você tem 1 hora e meia de almoço, com a nova lei vai poder ter
apenas 1 hora de almoço e sair 30 minutos mais cedo, por exemplo.

Com a nova lei será possível negociar, representado pelo sindicato da sua
categoria, e troca de folga de um feriado.
Se você tem 1 hora e meia de almoço, com a nova lei vai poder ter
apenas 1 hora de almoço e sair 30 minutos mais cedo, por exemplo.

O teletrabalho, conhecido também como trabalho a distância ou home office,
agora é permitido
Até agora o teletrabalho (trabalho a distância, home office, etc.) não era
regulamentado, e isso trazia muita insegurança jurídica para os
trabalhadores e para os patrões, que acabavam evitando esse formato
de trabalho, mesmo que fosse bom para as partes. Com a nova lei, foram
estabelecidas regras claras, o que vai dar tranquilidade para quem quer
trabalhar neste formato

MAIS IGUALDADE
Nos contratos de trabalho a tempo parcial, os trabalhadores passam a ter direito
a: 30 dias de férias a cada 12 meses de trabalho, possibilidade de receber 1/3 de
férias em abono pecuniário e 50% sobre a hora normal trabalhada em caso de
hora extra.
Até agora quem trabalhava em tempo parcial não tinha direito aos 30
dias de férias, que eram proporcionais ás horas trabalhadas. Com a
nova lei, você terá os 30 dias de férias.
Outra diferença: antes era proibido vender dias de férias para quem
trabalhava em tempo parcial, agora é permitido.
Garantia de acesso ao refeitório, ambulatório e transporte para os trabalhadores
de empresas terceirizadas quando tais facilidades forem oferecidas ao
empregados da empresa contratante.
Se você presta serviço em uma empresa como terceirizado e ela oferece
aos seus empregados refeitório, ambulatório e transporte, você também
tem direito a estes benefícios.

DEMISSÃO EM COMUM ACORDO
Até agora só existiam dois caminhos. Se você é demitido, pode sacar
100% do seu Fundo de Garantia e ainda recebe do empregador uma
multa de 40% do valor depositado na sua conta de FGTS.Se você pede
demissão, não pode sacar nada do FGTS nem tem direito a essa multa
de 40%.
Com a nova lei existe uma terceira alternativa: você e seu patrão podem
fazer um acordo, e você terá direito a sacar até 80% de seu Fundo de
Garantia e o empregador ainda pagará metade da multa do FGTS e do
aviso prévio.
Fique tranquilo que o restante de seu saldo permanecerá na conta do
FGTS.

DIREITOS GARANTIDOS
Direitos trabalhistas como salário mínimo,13º salário, FGTS, 30 dias de férias,
aviso prévio proporcional, licença-maternidade e licença- paternidade estão
garantidos e não podem ser negociados.
Ninguém mexe nesses direitos, ou seja, no seu 13º salário, no seu
Fundo de Garantia e nas suas férias.

As normas de Saúde e Segurança do Trabalhador previstas em lei ou em
normas regulamentadoras não podem ser negociadas.
Todas a regras que garantem sua saúde e segurança no trabalho não
têm chance de negociação

COMO ESCOLHER O MELHOR FORNO INDUSTRIAL PARA SUA COZINHA?

Forno Combinado
Trata-se de um equipamento inteligente, digital, econômico, automático, com muita tecnologia empregada na sua construção.
Isso contribui para que atenda o maior numero preparações, como: cozidos, assados, grelhados, fritos, vaporizados, gratinados,
aquecidos, etc.
Podem ser elaboradas refeições e preparações de todos os tipos: salgados, massas, entradas, pratos principais, pães, itens de
confeitaria, carnes, sobremesas. Os alimentos podem ser preparados simultaneamente, com controle de tempo e temperatura
para cada um deles, sem contaminação de cheiro entre uma preparação e outra.
É denominado “combinado” justamente porque ele combina em sua câmara, funções de ar seco, ar úmido, tempo, temperatura e
velocidade da turbina, fazendo com que o equipamento possa ser completamente controlado para qualquer tipo de preparação.
Fornos de Convecção
Forno robusto, de alta performance, com circulação de ar rápida, feita por turbo que gera o ar forçado e transmissão de calor
dentro de câmara hermética, isso é, fechada e isolada, que distribui o calor de forma homogênea. Tem função de eliminar pontos
quentes no alimento e tornar o alimento cozido uniformemente (sem variações de temperatura no alimento) com muita agilidade
em todos os pontos da bandeja. Ele mantém a cor e textura do alimento por mais tempo e o processo de cozimento é bem rápido,
para alimentos in natura, resfriados ou mesmo congelados, gerando excelentes resultados em sua aparência e crocância.
É usado em vários segmentos de cozinhas industriais que precisam de agilidade no atendimento, principalmente na finalização
do prato: restaurantes comerciais, fast food, lojas de conveniência, padarias, hotéis, cafeterias.
Forno de Lastro
São mais comumente utilizados em padarias e confeitarias para elaboração de bolos, doces, tortas, pizzas, salgados, pães e
itens relacionados a farinhas. São denominados fornos de lastro pelo sistema de aquecimento (de baixo para cima). Eles são
construídos com bandejas apoiadas em pedra ou inox, gás ou elétrico.
Os lastros são modulares, podem ser empilhados em até 05 níveis, e o controle de temperatura acontece por câmara. As
temperaturas podem ser superiores a 350 graus Celsius, e alguns equipamentos têm sistema de vapor também indepentende
por câmara.
Forno Microondas Profissional
São equipamentos construídos em aço inoxidável elétricos, robustos, práticos, eficientes, digitais, fáceis de operar,
programáveis, e têm como objetivo aquecer os alimentos. Geralmente têm potência entre 1000 e 3000w.
São utilizados em cozinhas industriais de todos os seguimentos, como: restaurantes, fast food, lanchonetes, cafeterias, padarias,
etc, e podem substituir até 3 fornos convencionais.
Forno turbo (Estáticos ou Giratórios)
Os fornos turbos são rápidos, programáveis, robustos e estanques (bem isolados termicamente), usados para alta produção em
grandes linhas de produção ou indústrias de pães e confeitaria (doces, pizzas, bolos, biscoitos, panetones).
O equipamento possui sistema de aquecimento que permite a concentração de calor uniformemente em toda sua câmara,
economiza energia e padroniza crescimento e resultado final de todos os produtos. Possui também sistema de controle de
vaporização de alto rendimento (extrator de calor) na abertura da porta para minimizar a perda de calor.Possui painel digital com
operações controladas de vaporização, tempo e temperatura, retirada do carro, etc.
Fonte:Infood

Boas Práticas de Fabricação
para Manipuladores de Alimentos

Valor:
Sócios - R$25,00
Não Sócios - R$180,00

Data: 20/02 a 23/02
Períodos:
Manhã: Das 9h às 12h
Tarde: Das 14h30 às 17h30
Carga Horária: 12hs

Auxiliar de Confeitaria
Data: 01/02 a 23/02
Período:
Manhã: Das 8h30 às 12h30
Carga Horária: 60hs

Valor:
Sócios - R$40,00
Não Sócios - R$400,00

AGENDA DE EVENTOS 2018

13
JULHO
DIA DO
PANIFICADOR

25
NOVEMBRO
FESTA DA
PRIMAVERA

16 a 18
OUTUBRO
FEIRA
DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA
PIZZARIA E FOOD SERVICE
PANEXPO 2018

FEVEREIRO
A
SETEMBRO
SEMINÁRIO
PIZZARIAS, CONFEITARIAS,
PANIFICAÇÃO E FOOD SERVICE

PANIFICADOR PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS

