
Padaria Imigrante: cinco anos de sucesso
Neste dia 5 de agosto, empreendimento que ganhou o coração dos vera-cruzenses e expandiu suas raízes está de aniversário
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Há cinco anos, Padaria, Lancheria e Confeitaria Imigrante foi aberta, na rua Tiradentes
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RECEITA QUE DEU CERTO
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Se um empreendimento 
fosse comparado a uma recei-
ta de bolo, o que não poderia 
faltar? Entre os ingredientes, 
trabalho, dedicação, persis-
tência e paciência para fazer 
crescer? Bom atendimento 
para adoçar o cliente e produ-
tos fresquinhos e saborosos 
para sempre pedir bis? A Pa-
daria, Lancheria e Confeitaria 
Imigrante criou a sua receita 
de sucesso e neste domingo, 
5 de agosto, comemora cinco 
anos de trajetória. O tempero 
especial? Trabalhar naquilo 
que gosta e preparar cada 
produto como se fosse ser-
vido para a própria família.  
A empresa conduzida por 
Marciano Reinaldo Kumm e 
Eronita Machado, casal com 
muitos anos de experiência 
no segmento, demonstra ter 
os pés firmes no chão e o 
olhar voltado para o horizon-
te. O crescimento e a consoli-
dação da marca Imigrante são 
uma realidade.

A padaria é o projeto mais 
antigo, mas o sonho de abrir 
a pizzaria, consolidado há 
pouco mais de um ano, veio 
antes. Com a oportunidade 
de investir primeiro na pa-
daria, ramo em que atuam 
há muitos anos, Marciano e 

Itens dos mais variados conquistaram os clientes 

Eronita, a Tutuia, abraçaram 
o projeto e sonharam mais. Se 
em 2013 eram cinco funcio-
nários, incluindo os donos, 
hoje só a padaria emprega 
28 pessoas, sem contar os 
empreendedores. 

A marca Imigrante cresceu 
tanto que além da pizza-
ria, expandiu para Vale do 
Sol, onde há cinco meses 
foi aberta uma filial, tendo 
padaria, lancheria, confeita-
ria, restaurante e pizzaria. 
Do café da manhã ao jantar, 
o cliente pode ter todas as 
refeições com a qualidade 
da Imigrante. Eis um dos 
objetivos consolidados nestes 
anos de trajetória: se tornar 
uma referência gastronômica 
local. E ir além, apostar em 
novidades, sabores diferen-

ciados, inovações. Tanto é 
que a pizzaria surgiu em 
Vera Cruz com a proposta 
de oferecer rodízio, algo até 
então inédito.
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Marciano e Tutuia contabi-

lizam mais de 400 itens pro-
duzidos na padaria que está 
de aniversário. São doces, sal-
gados, pães, bolos, bolachas 
que atraem pelo visual, pelo 
aroma e se completam pelo 
sabor. As cucas, por exemplo, 
dos mais variados sabores, 
estão entre os carros-chefe da 
Imigrante. São mais de 300 
preparadas a cada semana. 
Esta variedade toda de itens 
pode ser vista e escolhida 
pelo cliente direto na padaria, 
na rua Tiradentes, 1.411, onde 
também pode tomar seu café 

e fazer o lanche. Também é 
possível contratar o serviço 
de eventos, em que a equipe 
serve o cardápio e finaliza os 
salgados já na estrutura da 
festa, conservando-os aque-
cidos e mais saborosos. 

Seja na padaria, que come-

mora cinco anos, na pizzaria 
e restaurante ou na filial em 
Vale do Sol, a marca Imigran-
te cresceu, mas sempre com 
o mesmo propósito de fazer 
tudo com muito carinho para 
satisfazer seus clientes, do 
café da manhã ao jantar.

A Padaria Imigrante funcio-
na na rua Tiradentes, 1.411, 
de segunda a sábado, das 
6h30min às 19h30min, e no 
domingo, das 7h30min às 
11h30min.


