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Destaque

finanCiamento Para reStaUranteS É tema Do novo  
CiClo De DebateS anr

PrÓXimoS enControS 

eventos

WorKSHoP viSaS em CUritiba eStreita laÇoS Com  
reSPonSÁveiS tÉCniCoS loCaiS 

No mês de agosto, o grupo se reúne na quarta-feira 
(10) para discutir o tema “Tecnologias aplicadas no 
mercado de food service norte-americano” e na 
terça-feira (23) para debater sobre “Consumidores 
& Milleniuns – O que influencia o comportamento 
do consumidor em restaurante”. Já em setembro, 

o ciclo recebe um porta-voz da Comgás para 
palestra sobre o gás como alternativa energética 
para restaurantes.

Para mais informações ou inscrições entre em contato 
pelo comunicacao@anrbrasil.org.br ou (11) 3083-1931.

Mais de 60 responsáveis técnicos de diversos 
estabelecimentos de Curitiba e região participaram 
do Workshop Visas, na última quarta-feira (13). O 
encontro inédito, idealizado pela ANR em parceria 
com a Vigilância Sanitária local, teve o objetivo 
principal de aproximar os profissionais do setor 
com os técnicos do órgão regulador para troca de 
experiência e melhoria de processos.  

Com duração de um dia, o evento foi dividido em dois 
momentos. Na parte da manhã, a VISA, representada 
por Sabrina Vianna, chefe do Serviço de Controle e 
Monitoramento Sanitário, expôs como é realizado 
o seu trabalho e apresentou os resultados mais 
frequentes nas visitas de fiscalização no município. “É 
uma relação de troca. Queremos que os restaurantes 
entendam o nosso trabalho e a Vigilância precisa 
entender também o lado deles, quais as dificuldades 
mais comuns no dia a dia. Temos que encontrar 
sempre a melhor trilha para seguir em busca de um 
alimento seguro”, explica.

Na parte da tarde aconteceu uma dinâmica de grupo 
para mostrar como o setor enxerga a atuação do 
órgão. Segundo a consultora técnica da ANR, Eliana 
D. Alvarenga, o encontro foi muito importante. 

“Buscamos, de forma transparente, entender todos 
os pontos das Vigilâncias e dos estabelecimentos. 
O objetivo maior é fornecer ferramentas para que 
os  restaurantes e bares compreendam o que é 
necessário e que cumpram todas as leis. Se eles 
cumprirem, vão garantir a segurança alimentar. Esse 
é o nosso maior objetivo”, afirma.

A ANR, segundo Eliana, acredita que é só por 
meio do diálogo com o setor que será possível 
chegar a um entendimento positivo. “Se todos 
compreenderem e fizerem tudo que estiver ao seu 
alcance, todo mundo vai sair ganhando”, explica.
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noviDaDe

baiXe aGora!  
aPliCativo Da anr JÁ eStÁ DiSPonÍvel Para DoWnloaD

lembre-se

Gt-Sa e Gt-ti tÊm reUniÕeS na PrÓXima Semana

mercaDo

GrUPo GiraffaS inaUGUra loJaS em aeroPortoS 
e roDoviÁriaS

eventos

Com DiCaS Sobre rotinaS SanitÁriaS, WorKSHoP 
PrePara GerenteS 

Totalmente gratuito, o app 
oficial da ANR chegou aos 
smartphones cheio de funções 
interessantes, como acesso 
fácil às notícias do setor, pro-
gramação de eventos da enti-
dade e contato via whatsapp.  
A ferramenta é uma nova for-
ma de se aproximar dos asso-
ciados, de maneira ainda mais 
direta e efetiva.

“Para nós, esse relacionamento mais estreito com 
os estabelecimentos é essencial, pois assim pode-
mos compreender quais são os assuntos que eles 
têm mais dúvidas e quais as informações que mais 
querem acompanhar. Além disso, essa tecnologia 
nos possibilita oferecer o conteúdo de nosso site 
na palma da mão”, afirma Alberto Lyra, diretor exe-
cutivo da ANR.

O aplicativo está disponível para iOS e Android na 
App Store e na Google Play, respectivamente. 

Estão marcados para o dia 26 e 28 de julho, na sede da ANR, os encontros do GT- Tecnologia da Informação 
e GT-Soluções Ambientais, respectivamente. Para fazer parte dos encontros ou tirar dúvidas, por favor, 

encaminhe um e-mail para  comunicacao@anrbrasil.org.br.

No dia 26 de julho, próxima terça-feira, acontece 
a 6ª edição do workshop Rotinas Sanitárias para 
Gerentes de Restaurantes, na sede da ANR.  
O encontro tem como objetivo informar os 
responsáveis dos estabelecimentos sobre o uso das 
boas práticas na manipulação dos alimentos e preparar 
o profissional para receber a vigilância sanitária.

“Os gerentes são pressionados pelos clientes de um 
lado e cobrados pelos funcionários de outro. É preciso 
que eles tenham mais autonomia e segurança para 
atuarem com tranquilidade nas dependências do 
restaurante. Para garantir um bom funcionamento e 
preservar a imagem da empresa é necessário conhecer 
as rotinas sanitárias, que vão desde acompanhar a 

O Grupo Giraffas, associado ANR, tem apostado 
este ano na abertura de novas lojas em locais de 
grande circulação de passageiros. Entre os meses 
de maio e junho, três novas unidades já foram 
inauguradas nos aeroportos de Viracopos, em 
Campinas; Galeão, no Rio de Janeiro; e Congonhas, 
em São Paulo. Para dezembro, está previsto o início 
do funcionamento da unidade do Terminal Rodoviário 
Tietê, na capital paulista.

Com as inaugurações, o Giraffas reforça sua presença 
no segmento. Atualmente, a marca já tem lojas na 
Rodoviária do Rio de Janeiro e nos Aeroportos de 
Brasília e de Fortaleza. No próximo ano, o aeroporto 
de Salvador também engrossa a lista. 

Representantes do BNDES, Desenvolve SP, San-
tander e Getnet já confirmaram presença na 10ª 
reunião do Ciclo de Debates ANR, a primeira de 
2016, que irá abordar “Modelos de financiamento 
para restaurantes”.  O encontro acontece nesta 

quinta-feira (21), às 14h30, 
na sede da entidade. Ainda 
há vagas para quem deseja 
participar. 

Os especialistas irão abor-
dar as diversas formas de  
financiar capital de giro e 
a compra de ativos pelos 
restaurantes e bares. Com 

palestra voltada para as linhas de financiamento do 
BNDES, com foco nas micro, pequenas e médias em-
presas, Ana Paula Bernardino Paschoini (foto acima), 
gerente do Departamento Regional Sul, irá apresentar 
os benefícios dos modelos de financiamento do banco. 
“A ferramenta mais importante para o empresário é 
a informação. A partir desse 
acesso, ele pode procurar o 
produto financeiro mais ade-
quado para a sua própria ne-
cessidade”, explica. 

Elton Alcantara (foto à di-
reita), Superintendente para 
Parcerias, Universidades e 
Clientes Middle da Getnet, 
parceria da entidade, também estará presente no  

Ciclo de Debates, trazendo todos os seus serviços. 
“Em eventos como esse nós podemos trabalhar em 
duas frentes distintas. Um modelo institucional para 
esmiuçar os benefícios das nossas ofertas e o deta-
lhamento na cadeia como um todo, frisando os nos-
sos diferenciais”, diz.

Rafael Bermaschi (foto à 
direita), superintendente 
de Negócios e Operações 
na Desenvolve SP, tam-
bém estará entre os pa-
lestrantes. Segundo ele, o 
profissional muitas vezes 
não conhece as linhas dis-
poníveis no mercado e acaba fazendo escolhas 
inadequadas. “Se o empresário conhecer a fun-
do os modelos que o mercado disponibiliza, pode 
buscar opções mais certeiras para cada um de 
seus negócios”, afirma.

O Ciclo de Debates também terá a participação de 
Vera Lúcia Guedes Teixeira, 
do Departamento Regional 
Sul do BNDES, escritório 
em São Paulo vinculado ao 
Gabinete da Presidência, 
e Marcelo Aleixo (foto à 
esquerda), que responde 
pelas áreas de Segmentos 
e Produtos para Micro, Pe-

quena e Média Empresa no Banco Santander.  

César Monte Serrat Titton, secretário da Secretaria da Saúde de 
Curitiba palestra durante encontro das Visas

Responsáveis Técnicos de diversos estabelecimentos de Curitiba compareceram para trocar experiências e tirar dúvidas junto à VISA da 
região, em encontro inédito

confira a programação
14h30 - Apresentação BNDES
15h00 - Apresentação Desenvolve SP
15h30 - Apresentação Santander / Getnet
16h00 - Perguntas e Respostas
17h00 - Encerramento

utilização de insumos, até as condições de higiene e 
saúde da equipe” afirma Eliana D. Alvarenga, consultora 
técnica da ANR e responsável pelo workshop.

Para inscrição envie e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br


