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SERVIÇO

7° Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS)
Quando: 02 de agosto (quinta-feira), das 8h às 18h 
Onde: Hotel Meliá – R. João Cachoeira, 107 - Itaim Bibi, São Paulo 
Mais Informações: www.anrbrasil.org.br
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DESTAQUE

Com vaGaS eSGotaDaS, 7º enCoviSaS aConteCe neSta 
QUinta-feira (2), em SÃo PaUlo

INFORMATIVO

anr eSClareCe aDitivo À ConvenÇÃo Coletiva De 
trabalHo firmaDa entre o SinDreSbar e o SintHoreSP

LEGISLAÇÃO

lei obriGa reStaUranteS De CUiabÁ (mt) a liberar 
viSitaÇÃo Da CoZinHa Para ClienteS

Reunindo representantes do setor alimentício de todo o Brasil, técnicos da 
ANVISA, vigilâncias regionais, empresários e especialistas, a 7º edição do 
ENCOVISAS (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), acontece nesta 
quinta-feira (2), a partir das 8h, no Hotel Meliá, em São Paulo. Com inscri-
ções esgotadas e sala cheia, o encontro terá quatro painéis para debater no-
vas legislações, riscos sanitários nos restaurantes de aeroportos e a gestão 
de processos sustentáveis nos estabelecimentos de alimentação fora do lar.    

Abrindo as discussões do dia, o painel “Risco sanitário em restaurantes 
de aeroportos - a visão da autoridade fiscalizadora” terá a participação 
de Wanda Fornaciari Augusto, chefe substituta de posto aeroportuário da 
ANVISA; Yunes Eiras Baptista, chefe da ANVISA no Aeroporto de Viracopos 
em Campinas (SP); Elke Stedefeldt, professora da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) e Julio César Colpo, especialista em Regulação e Vi-
gilância Sanitária da ANVISA em Porto Alegre (RS). “Vou abordar um pouco 
das conquistas que o trabalho realizado na cidade nos proporcionou. É uma 
experiência interessante que não se aplica só a aeroportos”, explica Colpo. 

O segundo painel do dia “Legislações relacionadas à informação nutricio-
nal e alergênicos em serviços de alimentação” recebe Daniele Küster Leal, 
fiscal da Vigilância Sanitária de Curitiba (PR); Tania Maria de Souza Agosti-
nho, chefe da Vigilância Sanitária de Alimentos de Goiânia (GO); Fabiana de 

Vita, membro do GT-Técnico da ANR; e Rodrigo Martins de Vargas, espe-
cialista em Regulação e Vigilância Sanitária da ANVISA, que considera este 
tema um dos grandes desafios do setor. 

À tarde, o painel “Gestão de procedimentos sanitários e meios de comu-
nicação para o setor regulado” traz Elisângela Neves dos Santos, nutri-
cionista Fiscal Sanitário da VISA de Uberlândia (MG); Isabel L. de Andrade 
Morais, diretora Técnica do CVS-SP e Paula Marques Rivas, chefe da equipe 
de vigilância de alimentos de Porto Alegre (RS), que destaca a importância 
do debate. “É preciso ficar claro para o setor regulado e demais envolvidos 
a abrangência do trabalho da fiscalização, que não se restringe as ações ine-
rentes a polícia sanitária.” 

O quarto e último painel será “Gestão de processos sustentáveis em restau-
rantes – ganhos e desafios para comunidade, empresas e colaboradores”, 
com a presença de Leonardo Lima, diretor de Sustentabilidade da Arcos Dou-
rados e Gisele Haiek, coordenadora de Segurança Alimentar no Grupo Ráscal. 
“Ao gerar ganho para o meio ambiente, de certa maneira, geramos uma eco-
nomia para o restaurante. Além disso, atendemos os consumidores de maneira 
mais eficiente, mais inteligente e fortalecemos a marca”, diz Gisele.  

O 7° Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS) conta com o 
patrocínio da Coca-Cola FEMSA, McDonald’s, Outback Steakhouse, Grupo 
Ráscal, Grupo BFFC, Grupo Trigo e SuperBAC.

Como já informado aos associados, recentemente foi assinado o Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho pelo SINDRESBAR (sindicato patronal em 
São Paulo) e o SINTHORESP. 

Segundo informativo ANR nº 025/2018, redigido pelo consultor jurídico da 
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, o aditivo 
permite à empresa regularizar as gorjetas compulsórias (com retenções de 
33% ou 20%) ou espontâneas (mediante estimativa), pagar pisos salariais 
reduzidos (sem equiparação salarial e independentemente da concessão de 
plano de saúde), identificar os cargos de confiança, utilizar banco de horas, 

A partir de setembro, restaurantes e bares de Cuiabá (MT) serão obrigados 
a permitir a entrada de clientes nas cozinhas e dependências onde são 
armazenados os alimentos. A Lei Nº 6.282, de autoria do vereador Doutor 
Washington (PV), foi sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, e publicada 
no Diário de Contas do Estado, no dia 11 de julho. 

A lei estipula que o consumidor terá livre acesso às instalações, podendo, 
inclusive, adotar providências para que as normas de segurança e higiene 
sejam cumpridas. Caso detecte condições precárias, o cliente poderá comu-
nicar à Vigilância Sanitária e ao Procon para vistoria.

Segundo a nova regra, a visitação deverá ser acompanhada por qualquer um 
dos funcionários ou pelo proprietário. O estabelecimento poderá estipular 
o número simultâneo de consumidores para cada visitação e também, caso 
queira, proibir o acesso de menores de 16 anos às cozinhas. 

aumentar o intervalo para refeição (até 4 horas), contratar horistas, não mais 
homologar rescisões no sindicato profissional etc.

Em razão do aditivo e das normas coletivas vigentes em São Paulo, é ne-
cessária apenas a regularização da empresa por meio de dois instrumentos 
simplificados: o Termo de Implantação das Gorjetas e o Termo de Enquadra-
mento no Piso Diferenciado. Assim, a empresa regular, como é o caso do 
associado da ANR, não tem com o que se preocupar, já que poderá usufruir 
de todos os benefícios previstos nas normas coletivas da categoria, de forma 
rápida e simplificada.

O Habib’s, associado ANR, acaba de lançar um novo menu para as lojas de 
todo o país. Uma das grandes novidades é a linha Cheddar, composta por 
esfihas, mini kibes e pastéis; a Super Batata coberta de cheddar e bacon; 
e o sanduíche Top Bib’s Burger Super Cheddar, hambúrguer e cheddar no 
pão escuro com gergelim. A linha Genialle, com pizzas especiais nas cores e 
sabores da Itália, e a volta a Bib’sfiha de espinafre com cream cheese, com-
pletam o novo cardápio salgado.

Para os amantes dos doces, as novas opções são o milk-shake de chocolate 
belga com Charge, esfiha de chocolate com avelã coberta com pedaços de 
Charge, petit gâteau de doce de leite argentino servido com sorvete de cre-
me, brownie de chocolate com castanhas e cheesecake Julieta e Romeu. O 
novo menu já está disponível nas unidades da rede de todo o Brasil. “Todas 
essas novidades têm um propósito: deixar o consumidor feliz e oferecer sem-
pre o melhor e o mais delicioso produto”, diz Alberto Saraiva, fundador do 
Habib’s e chef de cozinha.

Em parceria com a marca Ovomaltine, o McDonald’s, associado ANR, colocou 
no cardápio duas novas sobremesas. O McFlurry Ovomaltine Rocks traz sorvete 
de baunilha com pedaços de Flocos Crocantes Ovomaltine cobertos com choco-
late, com o preço sugerido de R$ 8,90. 

Já o Caldo & Freddo Ovomaltine, em edição limitada, traz sorvete de baunilha 
polvilhado com Flocos Crocantes Ovomaltine, calda de chocolate e duas minis 
tortinhas recheadas com Ovomaltine cremoso, por R$ 9,90, de acordo com o 
valor sugerido.

A edição 2018 do guia “O Melhor de sãopaulo”, publicado pelo jornal Folha 
de S. Paulo neste domingo (29), traz diversos associados da ANR entre os 
eleitos pelo júri e pelo público ouvido pelo Datafolha. A ANR parabeniza a 

Restaurante: Maní
Português: Tasca da Esquina

Para ir com a família: Mangiare
Cozinha Autoral: Tuju
Francês: Ici Bistrô

Hamburgueria: Z Deli
Sorveteria: Bacio di Latte

Restaurante: D.O.M. e Fasano
Casa de Carnes: Fogo de Chão

Português: A Bela Sintra
Árabe: Almanara

Pizzaria: Bráz e 1900

Bar de Cervejas: FrangÓ 
(carta de cervejas)

NOVIDADES

Habib’S lanÇa novo CarDÁPio

CARDÁPIO

mCDonalD’S tem novaS SobremeSaS 
Com ovomaltine

O MELhOR DE SÃOPAULO

aSSoCiaDoS anr SÃo DeStaQUe em 
PremiaÇÃo Da folHa De S.PaUlo
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MARKETING

KfC e CoCa-Cola aPreSentam nova faSe 
Da CamPanHa reCeita SeCreta

O KFC, em parceria com a Coca-Cola, lança mais uma edição da campanha 
Receita Secreta. Na primeira fase, os consumidores foram convidados a reve-
lar seus segredos para trocar pela Receita Secreta. Já na segunda, chamada 
de “Segredo de Amigo”, os clientes que fossem com os colegas até o Shopping 
Center 3, em São Paulo, poderiam revelar o segredo de um dos amigos em tro-
ca de um balde de frango com a Receita Secreta, acompanhado de Coca-Cola.

Desta vez, a campanha lança um novo sanduíche inspirado nos segredos da 
marca. O Double Crunch Bacon Secreto conta com duas tirinhas de frango 
empanadas na Receita Secreta, molho do Coronel Sanders, salada mix tropi-
cal, tomate e bacon, no pão com gergelim. “A Receita Secreta do KFC é ab-
solutamente saborosa e irreplicável, fazendo os consumidores se apaixonarem 
pelo sabor do frango na primeira mordida”, afirma Juliana Pisani, diretora de 
Marketing do KFC Brasil.
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NEGÓCIOS

CaDe aProva fUSÃo Da SaPore Com a imC

A IMC (International Meal Company), associada ANR, obteve aprovação sem 
restrições do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre o 
acordo de fusão com a Sapore, empresa de refeições corporativas responsá-
vel pelo serviço na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016. 

Publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (17), o acordo en-
volve a aquisição de 25% das ações da IMC e o controle de 41,79% do capital 
social da companhia por acionistas da Sapore. 

Em justificativa apresentada ao Conselho, as empresas declararam que pre-
tendem expandir seus negócios no Brasil e na América Latina. Ambas afir-
maram acreditar no potencial de gerar importantes ganhos em eficiência e 
sinergias nos negócios, como a otimização de contratos de compra e melho-
ra em termos de logística. 
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todos pelo reconhecimento. A associação sente-se honrada em ter entre 
seus associados marcas com tamanha importância e excelência para os 
especialistas e também para o público. Confira a lista de premiados: 


