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As multifAces dA RotulAgem 
Discutir o papel multifacetado da rotulagem de 

alimentos dentro do setor foi o objetivo central do 
workshop  organizado pela ANR no dia 7 de junho. 
Voltado para empreendedores e gestores, o evento 
destacou a história da rotulagem no mundo e no Bra-
sil e os diversos aspectos relacionados ao processo, 
em especial os de ordem legal, fiscalizados por órgãos 
como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e o Ministério da Agricultura. “A rotulagem vai mui-
to além da apresentação dos aspectos nutricionais 
dos produtos e passa por todas as etapas da cadeia 
produtiva, que vai do produtor dos insumos agrícolas 
até o consumidor final”, explicou a nutricionista Silvia 
Martinez, que ministrou o workshop.  

Os tipos de rotulagem existentes, as dificuldades 
enfrentadas no setor, a composição do sistema agro-
alimentar e a importância do desenvolvimento dos 
fornecedores também foram abordados. “A escolha 
desses profissionais [fornecedores] não deve ser 
pautada no preço, mas na qualidade dos produtos 
oferecidos e na adequação do profissional à legisla-
ção vigente”, afirmou. 

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, assessoria de 
imprensa da Associação Nacional de Restaurantes. www.linhascomunicacao.com.br

O Presidente da ANR, Cláudio Miccieli, foi pego 
de surpresa no dia 9 de junho após a última reu-
nião da diretoria. O motivo foi uma homenagem, 
organizada pela entidade, em agradecimento ao 
trabalho desenvolvido por ele na Associação des-
de 2007. Na ocasião, Miccieli foi presenteado com 
uma placa comemorativa e,  emocionado, agra-
deceu o carinho de toda a equipe. 

Na próxima semana, dia 21 de junho, a dire-
toria volta a se reunir, juntamente com todos 
os associados, para promover a assembleia que 
escolherá o novo Presidente da entidade, bem 
como os integrantes da diretoria da nova ges-
tão, que terá mandato de dois anos. O even-
to terá início às 14h no auditório do Conselho 
Regional de Química de São Paulo – Rua Oscar 
Freire, 2039, Pinheiros. Após a votação, será re-
alizada a reunião plenária da Associação, even-
to promovido a cada dois meses pela entidade 
para discutir assuntos de importância para o 
setor e para os associados. Este será o terceiro 
encontro de 2011. 

HomeNAgem

Devido ao crescente número de arrastões a restaurantes da cidade ocorrido nos últimos dias, a ANR decidiu 
reiterar o pedido por mais segurança junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A primeira solici-
tação foi encaminhada ao Secretário Antônio Ferreira Pinto no mês de abril, após a onda de assaltos ocorrida 
nos três primeiros meses do ano. No novo pedido, enviado nesta segunda-feira (13), a entidade solicita o 
desenvolvimento e a implantação do Plano Estratégico de Atuação, proposto pela Secretaria, e que o Poder 
Público adote rapidamente todas as providências a seu alcance para combater o problema que prejudica 
não apenas os bares e restaurantes, mas a sociedade como um todo (acesse o conteúdo completo do ofício 
no site www.anrbrasil.org.br). 

Na última quinta-feira (9), o Diretor Executivo da ANR, Alberto Lyra, concedeu entrevista à rádio Ban-
deirantes na qual apresentou o posicionamento da entidade frente aos últimos acontecimentos.  
Ouça a entrevista completa no link

(da esq. para a dir.) Alberto Lyra, Diretor Executivo da ANR; Erik Momo, (Pizzeria 
1900); Rogério Barreira, (McDonald’s); Cláudio Miccieli (Giraffas), Presidente da ANR; 
Sérgio Kuczynski (Arábia) e Jun Sakamoto (Hamburgueria Nacional) 

seguRANçA

cAmpANHA de vAciNAção iNfANtil

comuNicAção estRAtégicA

O Ministério da Saúde inicia no próximo dia 18 as Campa-
nhas de Vacinação Infantil contra a Poliomielite e o Sarampo. 
A Vacina da Pólio, que terá sua primeira fase no dia 18 e sua 
segunda dose no dia 13 de agosto, será voltada para crianças 
menores de cinco anos e vai abranger todos os estados bra-
sileiros. Já a campanha contra o Sarampo, em dose única, é 
destinada a crianças de um a seis anos de idade. A vacinação 
será realizada entre os dias 18 de junho e 22 de julho nos es-
tados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nos outros estados, 
a segunda fase da campanha acontecerá entre os dias 13 de 
agosto e 16 de setembro.

Para unificar o posicionamento e o de seus associados sobre 
assuntos estratégicos junto à mídia e fortalecer a comunicação 
institucional, a ANR realizou no dia 8 a reunião do Grupo de 
Comunicação (GT-Com), a primeira de 2011, com integrantes 
da diretoria e profissionais de comunicação dos associados. O 
encontro também serviu para apresentar a nova Assessoria de 
Imprensa (Linhas Comunicação), o novo site, reformulado para 
melhor atender às necessidades da entidade, e o blog, que terá 
por missão aproximar a Associação de seus diversos públicos 
estratégicos. A próxima reunião do GT-Com está programada 
para o mês de julho. 


