
25 a 27 de Fevereiro
Expotrade

Aconteceu em Curitiba

A Feira BRH Show - Em sua primeira 
edição apresentou equipamentos e soluções 
para bares, restaurantes, panificadoras, lavan-
derias, hospedagem e similares, oferecendo 
aos profissionais, tendências, serviços e con-
ceitos para o sucesso no segmento hoteleiro 
e de serviços de alimentação.

Em paralelo aconteceu em Curitiba, de 
25 a 27 de fevereiro de 2016, no Expotrade 
Pinhais, o Curitiba Pizza Show. Estiveram 
reunidos os principais pizzaiolos do país, 
dentre estes Isaias Soares, Peterson Secco, 
Martinho Caetano, Marcelo Duchello, 
Mucca Soares, Guilherme Branzani, William 
Gazal, Fabiano Olivares, Wilson Ferreira, 
Mario Tacconi, Robertson Wilson e outros. 
O evento foi direcionado aos proprietários 
de empresas do ramo de pizzarias, bem 
como padarias, cervejarias, entre outras, 
que buscam e oferecem produtos, serviços e 
utensílios para seus negócios.

Aconteceram palestras e workshops, sendo 
que uma das mais importantes, com um 
número significativo de participantes, foi 
produzida pelo diretor do Instituto Gourmet 
e investidor do Curitiba Pizza Show, o chef 
Isaias Soares. Também aconteceu no mesmo 
espaço o Encontro Masterchef, com mais 
de 40 pizzaiolos participantes consagrados, 
como Guilherme Branzani, Fabiano Oliva-
res, Davi Leão, Martinho Antonio Caetano, 
Mário Taconi e Mucca Soares. O evento 
promoveu também a Copa Sul Sudeste de 
Pizzarias e Pizzaiolos, com 30 participantes 
inscritos e concedeu mais de 25 mil reais.

Os fornecedores em destaque do Curi-
tiba Pizza Show estavam presentes em 72 
estandes, espalhados em 34.000 metros 
quadrados.

Copa Sul Sudeste de Pizzarias e Pizzaiolos
Para o campeonato Sul/Sudeste de Pizzarias os prêmios foram os seguintes:

10 Lugar 
1 máquina de abrir massas.
1 kit de utensílios para pizzarias no valor de R$ 1.500,00.
100 quilos de farinha italiana.
100 quilos de farinha brasileira.
1 kit da distribuidora de Curitiba.
1 kit da representante da Nestlé em Curitiba.
1 curso do Instituto Gourmet.
1 assinatura anual da Revista Pizzas & Massas.

20 lugar 
1 amassadeira
1 kit de utensílios para pizzarias no valor de R$ 1.000,00.
100 quilos de farinha italiana.
100 quilos de farinha brasileira.
1 kit da distribuidora de Curitiba.
1 kit da representante da Nestlé em Curitiba.
1 curso do Instituto Gourmet.
1 assinatura anual da Revista Pizzas & Massas.

30 lugar 
1 kit de utensílios para pizzarias no valor de R$ 800,00.
50 quilos de farinha italiana.
50 quilos de farinha brasileira.
1 kit da distribuidora de Curitiba.
1 kit da representante da Nestlé em Curitiba.
1 curso do Instituto Gourmet.
1 assinatura anual da Revista Pizzas & Massas,
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Foram três dias de competição, sendo 
que no primeiro haviam 15 participantes 
inscritos e três selecionados para a final, 
no sábado dia 27 de fevereiro. No segundo 
dia estavam inscritos mais 15 participantes 
e também foram selecionados outros três 
finalistas, são eles: Rosana Miller dos Santos, 
Sidney José Francisco, Marcelo Costa, Daniel 
Chaves, Luca Lonardi e Ricardo Rikka.

As avaliações foram as seguintes: cro-
cância da massa, apresentação da pizza, 
harmonização de sabores, apresentação do 
pizzaiolo e o tempo de preparo não deveria 
ultrapassar 10 minutos.

Os três primeiros colocados 
foram:
10 Marcelo Costa - Pizzaria Brandi -  
Curitiba, PR.
20 Rosana Miller -  Xangai Restaurante - Assis 
Chateaubriand, PR.
30 Daniel Chaves - Pizzaria Cantonne - 
Campo Bom, RS.

Na competição, os pizzaiolos inscritos 
tinham que apresentar uma pizza de sua 
criação e utilizar um dos fornos expostos: 
de esteira, com refratários ou o forno com 
lenha ecológica.

Concurso Masterchef Pizzaiolo 
O Concurso Masterchef Pizzaiolo sur-

giu com a intenção de valorizar a classe  
professional.

Fabiano Olivares, em reunião com os 
principais pizzaiolos do Brasil, entre eles 
Isaías Soares, Davi Leão, Willian Gazal, 
Martinho Caetano, Mauro Jonas, Marcelo 
Dutchello, entre outros, imaginaram realizar 
um concurso que pudesse mostrar o trabalho 
dos pizzaiolos no dia a dia de uma pizzaria, 

a pressão contra o tempo, a experiência na 
montagem e uma mão sempre calibrada. Tudo 
isso para não perder nenhum cliente.

As regras para a primeira edição do 
concurso foram assim determinadas: a massa  
estava aberta, os ingredientes todos cortados e 
prontos para serem utilizados, o pizzaiolo teria 
que montar uma pizza portuguesa (colocando 
primeiro o molho, depois os demais ingre-
dientes, sem uma sequencia pré determinada, 
ovos, palmito, ervilhas, cebolas, presunto, 
tomates e azeitonas) com boa apresentação 
em até 2 minutos, pesando 1.100gr. Aquele 
que conseguisse acertar o peso exato, ou mais 
se aproximasse do mesmo, seria o campeão. O 
critério para desempate foi para quem reali-
zasse o trabalho em menor tempo. Persistindo 
o empate, o campeão seria aquele cuja pizza 
apresentasse melhor aparência.

O evento aconteceu no dia 18 de novem-
bro de 2015, com 30 concorrentes inscritos 
de várias pizzarias do Estado de São Paulo, 
Espirito Santo e Minas Gerais. Entre as cida-
des participantes: Praia Grande, Guarulhos, 
Peruíbe, Sorocaba, São Bernardo do Campo, 
Jacareí, Barretos, Jundiaí, Conceição dos 

Ouros e Santos Dumont.
Para finalizar foram entregues os certi-

ficados de participação aos 30 concorrentes 
e os  três primeiros colocados ganharam 
os seguintes prêmios: R$ 1.000,00 para o 
primeiro lugar; cursos profissionalizantes no 
Instituto Gourmet de Curitiba para o segun-
do lugar e; um troféu de participação para 
o terceiro lugar.

Em 2016, o concurso Masterchef  
Pizzaiolo tem uma proposta diferente. Agora, 
o pizzaiolo tem que preparar a pizza utilizan-
do no mínimo quatro ingredientes disponí-
veis em sua bancada e o objetivo é preparar 
a mesma com exatos 1 kg. Serão realizadas 
várias etapas, classificando os vencedores para 
a grande final que acontecerá em São Paulo 
no segundo semestre deste ano.

A primeira etapa 2016 aconteceu em 
Pinhais,PR, durante o Curitiba Pizza Show, 
onde 42 pizzaiolos foram inscritos, vindos de 
diversas regiões do país. Foram representan-
tes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito 
Santo. O campeão da edição 2015, Wagner 
Lopes, de Jacareí,SP, defendeu seu título e, 
depois de dois dias de muita competição, foi 
conhecido um novo vencedor, ou melhor 
uma vencedora: Iviane Silva, de Curitiba, 
PR, foi a campeã da etapa, preparando 
uma pizza com 0,995g. O segundo lugar e, 
por apenas 0,15g de diferença, foi Daniel 
Chaves, de Campo Bom, RS. Finalizando 
o pódio do Masterchef Pizzaiolo Curitiba, 
o paulista Leonardo Stefanini, de Mogi- 
Guaçu, com 0,980g.

Além da premiação em dinheiro, a ven-
cedora Iviane Silva ganhou dos promotores 
do Masterchef, passagem área e estadia para 
participar da grande final em São Paulo.
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Opinião dos chefs pizzaiolos presentes no 
Curitiba Pizza Show 2016

Chef Isaias Soares

“Achei que o evento teve bastante participação, muitos negócios foram realizados, o grau de interesse muito 
grande, pois um para primeiro evento foi extremamente positivo. Houve uma grande fomentação na área 
de pizzas com eventos paralelos, Masterchef, Copa Sul de Pizzarias, palestras com público especializado. 
Quero agradecer todos os palestrantes e chefs pizzaiolos que ajudaram para que este evento acontecesse 
de forma tão satisfatória”.
Isaias Soares é consultor internacional em massas para pizzarias, Diretor do Instituto Gourmet de 
Pizza, Curitiba, PR, Diretor da DASAP-SUL, Curitiba, PR, Conselheiro da IAP, Curitiba, PR, 
Filiado a FIP (Federazione italiana Pizzaioli Nel Mondo).

Tel.: (41) 3226-1234 / 9612-1999
www.cursodepizzaiolo.com.br
isasope@gmail.com

Chef Marcelo Costa

“Participei dos três dias de evento em Curitiba. Foi de muita valia, fiz contatos com muitos fornecedores, 
reforcei o contato com outros e, acima de tudo, participei da Copa Sul de Pizzarias”. 
Marcelo Costa é proprietário da Pizzaria Brandi, com dois endereços, sendo um em Curitiba e outra 
em Telêmaco Borba. Trabalha com pizzas artesanais e gourmet que são elaboradas com farinha de 
trigo italiana tipo grano “00”, fermentação natural de 48 horas ao modo dos antigos pizzaiolos de 
Nápoles, sendo aberta a mão, mantendo toda originalidade e sabor. Oferece também pizzas light 
de massa integral, pizzas especiais com molho pelati e orégano e, também, as pizzas tradicionais, 
doces e calzones, além de outras massas.
Recentemente recebeu uma certificação de qualidade da empresa Conceito e Pesquisa como melhor 
atendimento e pizza da região. Participou da Copa Sul de pizzarias, sendo primeiro colocado.

Tel.: (41) 3079-0202 (Curitiba) / (41) 3273-2256 (Telemaco Borba)
www.pizzariabrandi.com.br

marcelodoclarinete@hotmail.com

Chef Mário Taconi

“Minha opinião sobre os diversos eventos voltados à gastronomia é que sempre trazem um grande benefício 
para nós chefs pizzaiolos. Até porque a troca de ideias e apresentação de coisas novas nos transmitem 
conhecimento.
O fluxo do evento Curitiba Pizza Show foi somente de pessoas da área e para nós profissionais é um 
cartão de visita para trabalhos futuros de consultoria, cursos, gastronomia italiana e tem como objetivo 
final profissionalizar o setor”.
Mário Tacconi é Master Executive Chef, consultor de pizzarias e restaurantes
Vice Presidente região Sudoeste, Centro e Centro-Oeste da Federação Italiana  de chefs de cozinha 
(F.I.C); Master Executive Chef e Maestro Pizzaiolo do Colégio Cocorum (F.I.C); Membro da Federação 
Italiana  de Chefs de Cozinha (F.I.C); Membro da ACF (Associação de Cozinheiros de Florência).

Tel.: (21) 99394-1090
www.mariotacconi.com.br
info@mariotacconi.com.br
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Chef Wilson Ferreira
“Todos os eventos relacionados a pizzarias, produtos e serviços sempre agregam valores, tanto para os donos 
de pizzarias, como para os pizzaiolos e seus clientes.
Vim para este evento para falar da Pizza Pan, onde começou, qual o diferencial, e acredito ter conseguido 
transmitir meus conhecimentos nessa área. 
Achei o evento bem organizado e com um número razoável de visitantes; todos que vieram eram donos 
de pizzarias e totalmente interessados”.
Wilson é Consultor de Pizzas e Construtor de Forno Napolitano para Pizzaria.

Tel.: (11) 2438-1574/ 99223-5509
www.sitioclubedapizza.com.br
wilsonpizza@hotmail.com

Chef Guilherme Branzani 
“Durante a realização do Curitiba Pizza Show pude notar o grau de interesse dos participantes, tanto os 
pizzaiolos que estavam presentes para competir, como os expositores e visitantes. O evento tinha apenas 
visitantes da área de pizzas e cada um com seu interesse especifico.
O evento foi muito dinâmico, apresentando várias opções de aprendizado tanto nas competições: Master-
chef e Copa Sul/Sudeste de Pizzarias e Pizzaiolos, como nas palestras apresentadas. E nos ofereceu uma 
visibilidade maior em nosso meio nesses 3 dias de convivência”.
Guilherme Branzani é chef pizzaiolo, consultor e ministra cursos para pizzaiolos.

Tel.: (11) 4108-1388 / (11) 98570-0651
www.escoladepizza.com.br

branzani01@gmail.com

Chef Elvis Pereira
“A pedido do chef Isaias Soares, desenvolvi uma receita  diferente,  para ser mostrada durante o evento 
Curitiba Pizza Show. E, criei a pizza de chiclete, a massa foi desenvolvida com sabor chicletes de menta, 
sem comprometer nada e manter sua crocância, dando uma refrescância no sabor e chamando a atenção 
por ser a massa de cor verde.
A Pizza de Chiclete,  movimentou bastante o evento, tornando-se uma sensação no setor, mostrando mais 
uma vez a criatividade do povo brasileiro. 
Essa pizza já está em meu cardápio na Hot Pizza, de Foz do Iguaçu, e tem bastante aceitação”.
Elvis Pereira é da Cidade de Foz do Iguaçu, PR, consultor e  proprietário da Hot Pizza.

Tel.: (45)  9944-0654 
hotpizzafoz@hotmail.com

Chef Martinho Caetano
“O Curitiba Pizza Show foi um evento sensacional, onde chefs renomados, empresas inovadoras e público 
seleto fundiram-se no maior evento do setor na região Sul. 
Orgulhoso de ter participado como palestrante e expositor, aproveito a oportunidade para parabenizar o chef Isaías 
Soares e os demais chefs, sem distinção, pela exemplar participação e já aguardo com alegria o próximo evento.
Os molhos Maria Malazarte apóia esta forma elegante de fornear os assuntos inerentes ao setor pizzaiolo 
no Brasil e no mundo”.
Martinho Caetano é especialista em identificar e atuar sobre sobras e desperdício de tempo em pizzarias. 
Consultor em máquinas e equipamentos modernos para pizzarias. Em sua pizzaria, na cidade de Santos 
Dumont, MG, trabalha com pizzas da velha escola e contemporânea, pizzas gourmet, clássicas e populares. 

Tel.: (32) 98816-4840 99120-4087
www.facebook.com/martinho.antoniocaetano

martinhocaetano@bol.com.br
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Chef Diego Braganhollo 
“Em fevereiro, Curitiba foi a capital da Pizza, recebendo a maravilhosa Curitiba Pizza Show.
Na ocasião, participei da Primeira Copa Sul/Sudeste de Pizzarias e Pizzaiolos. Na competição, apresentei 
para os jurados a deliciosa pizza de Camarão (pizza com mais de 15 anos de tradição que é servida na 
Pizzaria Pastel de Vento e, como não poderia ser diferente, a receita fez muito sucesso no evento, sendo 
um dos grandes destaques da competição.
Com muito experiência no ramo, procurei me aperfeiçoar. No ano de 2015, formei-me em chef de cozinha 
e aos poucos fui colocando as ideias e novidades gastronômicas em minhas pizzas. Sou perfeccionista e 
tenho estudado novos tipos de massas, novas combinações e diferentes formatos de pizzas e derivações (neste 
ano lançei a Salada de Pizza - um formato muito diferenciado e extremamente saboroso e saudável).
Ainda sobre a feira, aproveitei para trocar conhecimentos com os mais renomados chefs pizzaiolos do 
Brasil, efetuando novas parcerias e mostrando um pouco do meu trabalho para os visitantes da feira”.
Diego Braganhollo é chef pizzaiolo há mais de 5 anos. Formado em Direito, herdou de sua família 
com descendência Italiana o amor pela Cozinha. Decidiu aprofundar-se no ramo e começou admi-
nistrando a pizzaria da Família Braganhollo (Pastelaria e Pizzaria Pastel de Vento.Com), formou-se 
chef de cozinha e vem se especializando na área de Pizzas.

Tel.: (41) 3372-7533 / 3273-5426 / 9661-8880
www.pasteldevento.com
diegobraganholloadv@gmail.com

Chef Daniel Chaves
“Com o evento Curitiba Pizza Show, pude ampliar meus conhecimentos sobre o mundo da pizza, 
oportunizando uma troca de informações com outros colegas chefs pizzaiolos sobre esse ramo que vem se 
expandindo cada vez mais. Além disso, este evento trás uma oportunidade de visibilidade para quem 
participa das competições, assim como para os expositores e palestrantes presentes.
Para mim, é sempre um privilégio participar destes eventos!”
• 1o Lugar Copa Gaúcha de Pizzarias 2015 (Canela Pizza Show).
• 2o Lugar Master Cheff Pizzaiolo Curitiba 2016 (Curitiba Pizza Show).
• 3o Lugar Copa Sul/Suldeste de Pizzarias 2016  (Curitiba Pizza Show).
Daniel Chaves, estudante de Gastronomia, é de Campo Bom,RS, proprietário há 15 anos do Res-
taurante e Pizzaria Canttone. Está credenciado franqueados.

Tel.: (51) 3597-6101 /3585-1017
www.canttone.com.br

daniel.oxi@terra.com.br

Chef Peterson Secco
“Todo e qualquer evento do mundo da pizza que prevaleça o conhecimento acima de qualquer coisa eu 
assino embaixo! O mercado da pizza esta sempre se modificando e todos nos precisamos estar atentos as 
modificaçoes, novidades e técnicas de trabalho.”
Peterson Secco, é proprietário da The Petit Pizza na Pedra de Canela, RS, e recém inaugurou  uma 
nova unidade em Taquara, RS, onde ele fala: 
“Chegamos aqui no dia 1º de Janeiro deste ano e queremos agradecer o quão bem recebidos fomos! Já 
foram entregues inúmeras pizzas em todos os bairros da cidade! Nossa missão é levar uma boa pizza feita 
dentro dos padrões de qualidade conforme manda a anvisa, sempre pensando na satisfação do cliente!”
Monitor na empresa Educook - cursos gastronômicos, Consultor na empresa The Petit Taquara, RS,  
CEO e Founder do evento Canela Pizza Show. Diretor da Empresa The Petit Pizza na Pedra -  
Canela, RS.

Tel.: (51) 9102-2948
www.thepetit.com.br
the_petit_contato*@hotmail.com
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