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A P U E S P

APUESP 
INAUGURA 
NOVA SEDE 
NA CIDADE DE 
SÃO PAULO
Novo espaço disponibilizará salas 
para palestras e workshops e área de 
descanso para associados.

A Associação Pizzarias Unidas do 
Estado de São Paulo (APUESP) acaba de 
se mudar para sua nova sede, localizada na 
região de Santa Cecília, centro de São Pau-
lo, na cidade de São Paulo. O prédio tem 
dois andares com mezanino, sala privativa 
para coworking, lounge de descanso para 
associados da capital e do interior, internet 
e estacionamento. 

Com uma área de 250 m², a nova sede 
disponibilizará salas para realização de 
palestras, workshops e muito mais: “Não 
vamos mais depender de espaços alugados, e 
com as salas próprias destinadas a este tipo 
de evento, a APUESP economizará uma boa 
parcela do orçamento”, diz Cedric Manzini, 
atual presidente da Associação. 

Além disso, a Associação contará com 
cozinha própria, que está em processo de 
construção, e será uma nova ferramenta 
para os associados da APUESP. “A área 
estará disponível para os chefs que tenham 
interesse em promover eventos ou aulas. Nosso 
objetivo é criar grandes e médios eventos e 
trabalhar ainda mais no desenvolvimento 
de massas integrais, veganas e com baixa 
fermentação”, � naliza Cedric.

ENCONTRO SOCIAL DA APUESP REÚNE 
ASSOCIADOS EM SÃO PAULO
Evento aconteceu na Pizzaria Dona Rosa, em Pinheiros. 

Aconteceu no dia 12 de 
abril mais um “Encontro So-
cial”, evento organizado pela 
Associação Pizzarias Unidas 
do Estado de São Paulo, desta 
vez na pizzaria Dona Rosa, 
que teve como anfitriã Ce-
cília Lotufo, proprietária do 
estabelecimento e associada. 
O encontro reuniu alguns 
dos associados da Associação 
Pizzarias Unidas e reforçou a 
importância da união do setor. 
“Eventos como o de hoje são fun-
damentais para nós (associados), 
porque não existem leis que 
protejam o micro empresário e, 
também, a troca de experiências 
e conhecimento que temos aqui 
é intensa e positiva”, comenta 
Cecília Lotufo, proprietária da 
Pizzaria Dona Rosa.

Durante o encontro houve uma de-
gustação de vinhos da Vinícola Cecchin 
e a demonstração dos produtos da Vapza, 
nova parceira da Associação. “O foco da 
parceria é total nos associados, oferecendo 
melhor qualidade nos produtos que são ofe-
recidos aos clientes”, comenta Maciel Neto, 

Cecília Lotufo e Cedric Manzini.

Carlos Sertal, Cedric Manzini e Rubens Prado.

representante da Vapza. O evento teve a 
presença do ex-presidente Carlos Sartal e 
Rubens Prado. 

O encontro social de abril foi o pri-
meiro de 2016, mas a APUESP já tem um 
calendário com outras datas de� nidas que 
serão divulgadas ao longo do ano.
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INFORMATIVO APUESP
Associação Pizzarias Unidas 

do Estado de São Paulo

• Apuesp inaugura nova sede na cidade de São Paulo.

• Encontro social da Apuesp reúne associados em São Paulo.

• LE 5 Stagioni ministra primeira edição do curso de pizzaiolo pro� ssional.

• Missão Vegas: Apuesp marca presença no maior evento sobre pizzas do mundo.

• Novo projeto da Apuesp concede benefícios aos associados.

• Apuesp está intensi� cando ações no interior de São Paulo.
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MISSÃO VEGAS: APUESP MARCA PRESENÇA NO MAIOR EVENTO 
SOBRE PIZZAS DO MUNDO

International Pizza Expo aconteceu em março.

Lígia Caregatti, Sérgio Lopes, Erik Momo e Cedric Manzini.

A cidade de Las Vegas, em 
Nevada, EUA, recebeu em março 
a 32ª edição da International Pizza 
Expo, a maior feira do mundo so-
bre o mercado de pizzas. O evento 
aconteceu nos dias 7, 8, 9 e 10 de 
março, no Las Vegas Convention 
Center, e reuniu especialistas do 
setor de várias partes do mundo.

A APUESP (Associação Pi-
zzarias Unidas do Estado de 
São Paulo) foi representada por 
Cedric Manzini (presidente da 
Associação), Erick Momo (1900 
Pizzeria), Lígia Ceregatti (Pizza-
ria Mama Mia, ABC) e Sérgio 
Lopes (pizzaria Dona Amélia). 
“Tanto nós da Associação, quanto os outros 
empresários do setor que vieram acompanhar 
o evento, procuramos dividir experiências e 
aprender uns com os outros. Esse é um dos 
principais motivos da missão”, comenta 
Cedric Manzini, presidente da APUESP. 
“Apesar da pizza brasileira ser muito saboro-
sa e artesanal, o americano investe mais em 
tecnologia e marketing, que são lições valiosas 

para o mercado”, completa Cedric.
O evento reuniu 500 estandes exposi-

tores (desde molhos de tomate até sacolas 
com designs próprios para pizzarias), 
palestras e workshops - ministrados por 
grandes nomes - como a palestra de Mark 
Dym, que abordou o tema “O Poder da 
Paixão Pela Pizza”, que falava sobre como a 
paixão pode controlar um estabelecimento 

e transformá-lo em único. 
O International Pizza Expo 

contou, também, com painéis 
que levantaram discussões impor-
tantes para o setor, como o painel 
que abordou os erros mais comuns 
no mercado da pizza, que contou 
com a participação de empresários 
renomados do setor, entre eles: 
Scott Anthony (Punxsy Pizza, 
localizada na Pensilvânia), Paul 
Knaysi (Pablo’s Pizza, localizada 
no Colorado), Je�  Smokevitch 
(Brown Dog Pizzaria, localizada 
no Colorado) e Tony Gemignani 
(Dono de 13 estabelecimentos, 
incluindo Tony’s Pizza Napoletana, 

que foi nomeada a melhor pizzaria ameri-
cana por três mídias nacionais).

A feira é patrocinada pela revista Pizza 
Today e foi criada há 19 anos por Pete 
Lachapelle, que acredita que o evento é a 
revista que toma vida por quatro dias do 
ano. “As palestras são o meu editorial, os 
estandes a propaganda e o público é a minha 
triagem”, conclui.

NOVO PROJETO DA APUESP 
CONCEDE BENEFÍCIOS AOS 
ASSOCIADOS

Projeto +1 está em vigor desde abril.

A APUESP apresenta seu mais novo projeto que visa bene� ciar 
ainda mais seus associados. Batizado de Projeto +1, a ação funciona da 
seguinte forma: o associado que trouxer um novo membro à Associação 
ganhará abatimento na mensalidade do mês.

O valor de isenção da mensalidade varia de acordo com o núme-
ro de indicados que o associado trouxer, por exemplo: 10 indicados, 
isenção de 10 meses e assim sucessivamente. 

O projeto está em execução desde o início de abril e já recru-
tou 15 novos associados. Os valores não podem ser revertidos em 
dinheiro, só em desconto na mensalidade do associado. No � nal 
do ano será dado um prêmio ao associado que mais indicar novos 
associados. Para mais informações sobre o Projeto +1 entre no site 
www.pizzariasunidas.org.br

APUESP ESTÁ 
INTENSIFICANDO AÇÕES NO 
INTERIOR DE SÃO PAULO

Projeto tem como objetivo oferecer mais palestras e cursos 
aos associados da região.

A APUESP (Associação Pizzarias Unidas do Estado de São Pau-
lo) quer intensi� car suas ações no interior de São Paulo, e a primeira 
cidade que se bene� ciará com o projeto é Sorocaba.

O objetivo do projeto é dar mais assistência às regiões interio-
ranas e oferecer mais cursos pro� ssionalizantes e palestras na região, 
a � m de atrair novos associados na cidade. “Queremos intensi� car 
nossas atividades no interior e estreitar ainda mais nossa relação com os 
associados de Sorocaba e região”, comenta Cedric Manzini, presidente 
da Associação.

No dia 06 de maio foi agendada reunião com o Sinthoresp de 
Sorocaba para reunir associados e pizzarias da região para discutir 
assuntos do mercado, tendências e novidades do setor.
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LE 5 STAGIONI MINISTRA PRIMEIRA EDIÇÃO DO CURSO DE 
PIZZAIOLO PROFISSIONAL

Aulas contaram com a presença do premiado pizzaiolo Graziano Bertuzzo.

Aconteceu entre os dias 
18 e 22 de abril a primeira 
edição do curso de pizzaiolo 
pro� ssional da Le 5 Stagioni. 
As aulas foram ministradas 
pelo italiano Graziano Ber-
tuzzo, fundador e diretor 
técnico da Scuola Italiani 
Pizzaili, e contou com o 
apoio do fundador do curso 
Henrique Cavazotti. 

A APUESP marcou pre-
sença no curso e foi repre-
sentada por Cedric Manzini, 
presidente da Associação. 
Durante os cinco dias de 
aula, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer 
melhor o processo de pro-
dução da massa de pizza, 
que vai desde o contato com 
o grão até a farinha. A turma reuniu 
pizzaiolos que estão começando a carreira 
e pro� ssionais com anos de experiência, 
como Márcio Santos, consultor, chef 
pizzaiolo e proprietário da Pizza Maker. 

Turma da 1ª edição do curso.

Associados APUESP com Graziano Bertuzzo.

apostou na � loso� a ensinada na Scuola 
Italiani Pizzaioli: não existe a melhor 
receita de pizza e sim a essência de como 
preparar a melhor pizza, respeitando 
as regras de preparação, a farinha e a 
qualidade do produto. “Cursos assim são 
importantes e é um passo muito grande que 
o setor está dando no Brasil”, comenta o 
gaúcho Peterson Secco, proprietário da 
pizzaria � e Petit.

Esta foi a primeira vez de Graziano no 
Brasil, premiado chef pizzaiolo, de reno-
me internacional, que confessou que não 
há a melhor pizza (italiana ou brasileira), 
mas existe uma diferença entre as duas. “A 
pizza brasileira é muito boa, existem bons 
pro� ssionais, mas a qualidade dos produtos 
e o excesso de recheio acabam ofuscando o 
sabor e a qualidade da massa”, a� rma Ber-
tuzzo. “Na Itália, o foco é a qualidade da 
massa, a qualidade do produto”, conclui.

O curso de Pizzaiolo Profissional 
aconteceu em São Paulo e teve duração de 
cinco dias. Segundo Henrique Cavazotti, 
as próximas edições estão con� rmadas e as 
datas serão divulgadas em breve.

“O curso é proveitoso para quem está 
entrando na área e serve como reciclagem 
para quem tem mais experiência”, a� rma 
Márcio.

Para a edição do Brasil, a Le 5 Stagioni 
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