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As inscrições para o 3º Encovisas (Encontro 
Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que 

acontece no próximo dia 7 de agosto, em São 
Paulo, podem ser parceladas em duas vezes 
para quem se inscrever até esta sexta-feira (20). 

Os valores a serem parcelados são R$ 260 (2 x 
R$ 130) para associados e R$ 390 (2 x R$ 195) 
para não associados. O primeiro pagamento 
poderá ser feito em 26 de junho, e o segundo, 
em 26 de julho.

A ANR, organizadora do encontro, também 
oferece desconto progressivo de acordo com o 

número de inscritos. Para o quarto e o quinto 
inscritos, 5% de desconto. E a partir do sexto, o 
abatimento é de 10%.

O valor da inscrição inclui pasta contendo pro-
grama oficial e bloco de anotações, café da ma-
nhã, café da tarde, Certificado de Participação 
e senha de acesso às palestras que forem cedi-
das à ANR pelos palestrantes.

Para mais informações sobre o 3º Encovisas 
e inscrições online, clique aqui. O interessado 
também pode ligar para (11) 3083-1931 ou es-
crever para comunicacao@anrbrasil.org.br. 
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O Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) 
inaugura nesta quarta-feira (18) o terminal 3 

de passageiros de voos internacionais. Conside-
rado um espaço diferenciado, o local vai abrigar 
106 novos pontos comerciais, entre lojas de grife 
e restaurantes – alguns são associados da ANR. 
É o caso do Ráscal e do Viena. Eles funcionarão 

em horários diferentes de outras lojas 
da rede instaladas fora do aeroporto. O 
objetivo é poder atender aos passagei-
ros de voos internacionais que chegam 
e partem em todos os períodos do dia.

O 12ª Ráscal terá os mesmos preços 
das demais unidades do grupo. Com 
capacidade para 220 pessoas, a nova 
unidade tem área total de 780 m² e 
um Bar & Café com poltronas e jardim. 
Além das refeições, também servirá 
sanduíches, empanadas, tortas, crois-

sants e salgados variados.

Com 98 lojas em seis Estados, a rede Viena terá 
mais três unidades no terminal 3 do aeroporto de 
Guarulhos: uma do Viena Café na área restrita e 
duas do Viena Snacks no Desembarque (aberto 
ao público em geral). 

A edição deste domingo (15) do jornal Folha de 
S.Paulo trouxe reportagem mostrando que o 

projeto-piloto da Anvisa de categorizar restauran-
tes em 26 cidades brasileiras segundo critérios de 
higiene foi pouco notado pelos clientes.

Segundo o texto, entre as pessoas que percebe-
ram a presença dos adesivos, a divisão das catego-
rias dos restaurantes em “A”, “B” e “C” mais causou 
dúvidas do que informou alguma coisa. A letra in-
dica o grau de higiene do estabelecimento, mas os 
clientes não sabiam disso. ANR foi procurada pela 

reportagem. O diretor executivo da associação, Al-
berto Lyra, disse que a iniciativa [da categorização 
dos restaurantes] é boa, mas há preocupação so-
bre a disparidade nas notas. Porto Alegre seria um 
exemplo: não teve nenhuma nota “A”. 

Onze cidades-sede da Copa [Salvador ficou de 
fora] e 15 municípios aderiram ao projeto-piloto 
da Anvisa. Cada um deles escolheu quais estabe-
lecimentos seriam fiscalizados. São Paulo escolheu 
os situados em seis shoppings centers localizados 
perto de estações do Metrô. 

ASSOCIADOS ANR DESEMBARCAM NO NOVO TERMINAL 3
 DO AEROPORTO DE GUARULHOS

ANR NA MÍDIA: CLIENTES IGNORAM AVALIAÇÃO DE HIGIENE PARA 
RESTAURANTES, INFORMA FOLHA DE S.PAULO

3º ENCOVISAS: INSCRIÇÕES PARCELADAS VÃO SOMENTE ATÉ SEXTA
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