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ÚLTIMA CHANCE: 6º ENCOVISAS ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA!
Inscrições ainda estão abertas; evento será no realizado no Conselho
Regional de Química, em São Paulo

o

Quem ainda não realizou a inscrição para o 6º ENCOVISAS tem uma

do Distrito Sanitário Centro Histórico de Salvador, Ana Lucia O. Leiro,

última chance para participar do maior encontro do país de vigilâncias

e da Diretora do CVS-SP, Isabel L. Morais Andrade.

sanitárias. Restam algumas vagas para o evento que acontece nesta

Na sequência, o debate será sobre “A Nova Legislação do SIF e as Prin-

quinta-feira (3), no Conselho Regional de Química, em São Paulo, das

cipais Alterações para Restaurantes” com participação do auditor fede-

8h às 18h.

ral do Ministério da Agricultura, Ricardo Moreira Calil; do supervisor de

Principal evento nacional do setor, o 6º ENCOVISAS irá reunir os maio-

fiscalização Operacional do Procon-SP, Bruno Teleze Stroebel; do Coor-

res representantes do setor, além de técnicos da ANVISA, vigilâncias

denador de Defesa Agropecuária do SISP, Wander Dias; da representante

regionais, empresários, especialistas e convidados para debater, em

do GT-Técnico Sanitário da ANR, Camille Stacciarini; e da autoridade

quatro painéis, as mudanças nos processos de vigilância sanitária e no-

Sanitária da COVISA de São Paulo, Andrea Boanova.

vas legislações da área.

Logo após o almoço, os painéis dividem-se em “Cardápio Prático com Foco na

O primeiro painel, com tema “As VISAs adaptam seus Procedimentos

Qualidade”, com participação da chef e apresentadora Rita Lobo, e “Mercados

frente à Evolução Tecnológica dos Controles Gerenciais dos Res-

Municipais e o Cumprimento das Exigências Sanitárias”, com a presença da

taurantes”, terá a presença da responsável pela Vigilância Sanitária de

chefe de controle de alimentos da VISA de Recife, Cristiane André Gomes; do

Santa Catarina, Raquel Bittencourt; da Subsecretária da Vigilância Sa-

Administrador do Complexo Cantareira, Fernando Santini; do médico veteriná-

nitária do município do Rio de Janeiro, Marcia Rolim; da Coordenadora

rio do Frisp/setor de pescado do CEAGESP, Paulo Pavia; e da representante da

Técnica da VISA do município do Rio de Janeiro, Aline Borges, da Chefe

Secretaria Municipal do Abastecimento de Curitiba-PR, Virgínia Gasparini.

networking
NUTRICIONISTAS PRESTIGIADOS PELAS EMPRESAS TÊM PRESENÇA CERTA NO ENCONTRO
O evento promete ser um ponto de encontro para os principais nutri-

para participar ou assistir às mais de 15 palestras do dia”, afirma Al-

cionistas do país. “Pela importância que o ENCOVISAS ganhou nesses

berto Lyra, diretor executivo da ANR.

anos, pelo que representam os palestrantes e pelos temas que serão

Todos os inscritos têm como benefícios contato com autoridades sa-

abordados, as empresas que prestigiam seus Responsáveis Técnicos

nitárias, certificado de participação, um dia completo de palestras,

fizeram ou liberaram as inscrições desses colaboradores. Algumas
foram ainda mais adiante e apoiaram financeiramente o encontro,

café da manhã, café da tarde e um exemplar do livro “O Que tem na

ajudando a trazer as mais importantes autoridades sanitárias do país

Geladeira?”, de Rita Lobo.

Quando: Dia 03 de agosto (quinta-feira), das 8h às 18h

Serviço - 6° Encontro Nacional de

Onde: Conselho Regional de Química de São Paulo,

Vigilâncias Sanitárias (Encovisas)

localizado na Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros.
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ciclo de debates

TERCEIRO ENCONTRO DE 2017 DISCUTIRÁ A GESTÃO
DE RISCOS AMBIENTAIS
Evento terá participação de Fabio Madrid Lacerda, Tiago Reis e Bruno
Rodrigues do McDonald’s

A próxima reunião do Ciclo de Debates da ANR em 2017, marcada para

dos (McDonald’s), Tiago Reis, Especialista em Saúde, Segurança no Trabalho

esta quarta-feira (02/08), irá abordar um tema ligado às operações e de-

e Meio Ambiente (McDonald’s) e Bruno Rodrigues, Especialista em Saúde,

sempenho de grandes restaurantes: o gerenciamento de riscos ambientais

Segurança No Trabalho e Meio Ambiente da Arcos Dourados (McDonald’s)

versus os custos.

A partir das 15h30, o encontro acontece na sede da ANR, em São Paulo. O

O evento contará com a participação de Fabio Madrid Lacerda, Gerente Na-

Ciclo de Debates também pode ser acompanhado pela internet, por meio de

cional de Saúde, Segurança do Trabalho, e Meio Ambiente da Arcos Doura-

transmissão ao vivo pelo Facebook da entidade.

Fabio Madrid Lacerda,

Tiago Reis,

Bruno Rodrigues

Gerente Nacional de Saúde,

Especialista em Saúde,

Especialista em Saúde,

Segurança do Trabalho, e Meio

Segurança no Trabalho

Segurança No Trabalho e

Ambiente da Arcos Dourarados

e Meio Ambiente

Meio Ambiente da Arcos

(McDonald’s)

(McDonald’s)

Dourados (McDonald’s)

Facebook.com/anrbrasil

legislação

CONSUMIDORES TERÃO ACESSO À COZINHA
DE BARES E RESTAURANTES NA PARAÍBA
Na última semana, o governo da Paraíba sancionou a lei nº 10.953, que obriga bares, restaurantes, hotéis e similares a permitirem o acesso dos clientes
às cozinhas dos estabelecimentos. A nova legislação foi publicada no diário
oficial da união no dia 19 de julho e deve entrar em vigor em 90 dias.
A lei permite ao estabelecimento a restrição do acesso em horários de maior
atividade, além de determinar o número máximo de clientes admitidos por
vez. O consumidor também fica obrigado a utilizar os mesmos parâmetros
e precauções higiênicas e de segurança obrigatórias aos profissionais que
trabalhem nos recintos.

evento

UM DOS MAIORES FESTIVAIS GASTRONÔMICOS DO MUNDO
CHEGA A SÃO PAULO

Os chefs mais badalados do Brasil estarão reunidos entre os dias 24 e 27 de
agosto no famoso festival Taste of São Paulo, no Clube Hípico Santo Amaro. Os cozinheiros vão aproveitar o evento, que tem 13 anos de existência
e edições em cidades como Londres, Paris e Roma, para preparar e vender
suas especialidades. Também é uma oportunidade para conhecer a comida
de restaurantes como Fasano, D.O.M, Arábia, Tordesilhas, Aizomê, Bar Astor, Bar da Dona Onça, Braz Trattoria e Le Jazz, todos associados ANR.
O festival contará com atividades como workshop com cozinheiros e degustação de vinho e cerveja. Os ingressos já estão a venda pelo site:

saopaulo.tastefestivals.com

marketing

DIVINO FOGÃO LANÇA PROMOÇÃO COM OS SMURFS

Os restaurantes da rede Divino Fogão, associada ANR, trazem aos clientes uma
super novidade, a promoção “Aventura Encantada”. A campanha traz como estrelas os Smurfs. Até o dia 21 de outubro, a partir do consumo mínimo de R$ 20,
crianças de até 12 anos, recebem uma raspadinha e ganham um dos seis copos
colecionáveis dos personagens.
Já para os adultos, a compra dá direito a concorrer a uma viagem internacional
para Bélgica, Dubai, Los Angeles ou Tailândia. Para participar é preciso cadastrar o cupom fiscal no site da promoção até o dia 15 de outubro.
“Esperamos que a ação seja um sucesso. São personagens encantadores, como Smurfette, Papai Smurf, Gênio e Desastrado, que
despertam o lado mais lúdico das crianças. Já as viagens de
experiência para locais tão especiais certamente vão
atrair o público adulto”, afirma Michelle Castro, diretora de marketing do Divino Fogão.

expansão

HABIB’S TERÁ POSTO DE
COMBUSTÍVEIS A PARTIR DE AGOSTO

A rede de fast food Habib’s, associada ANR, vai inaugurar o primeiro posto de combustíveis da marca. O novo negócio do empreendimento especializado em comida árabe irá funcionar na Avenida
Radial Leste, em São Paulo, a partir de agosto. O projeto já está
em andamento e até com as bombas instaladas.
O espaço contará com 21 funcionários e, ao lado do local, uma
unidade da rede de restaurantes italianos Ragazzo, que pertence
ao mesmo grupo, já está funcionando para os clientes.

novidade

FROOTY LANÇA NOVA LINHA DE SMOOTHIES
E SUCOS DE AÇAÍ

A Frooty, associada ANR, se juntou à Blíssimo, empresa que trabalha com inovação em alimentos, para anunciar uma nova linha de bebidas. Serão dois tipos
de smoothies diferentes (açaí com banana e com blueberry), e dois tipos de
sucos (açaí com morango e com laranja). Os novos produtos trazem praticidade
aos clientes, sendo bebidas que podem ser consumidas imediatamente.
“A partir do crescimento no consumo de açaí, a Frooty apresenta para o mercado um formato novo para o produto. Com o lançamento do creme de pitaya, no
ano passado, alcançamos um novo patamar no consumo de cremes de frutas.
Agora, com os smoothies e sucos, queremos trazer ainda mais praticidade ao
dia a dia dos consumidores que, assim como a Frooty, também são apaixonados
por frutas”, diz Marcelo Cesana, CEO da marca.

www.anrbrasil.org.br
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