
LOTAÇÃO ESGOTADA! 

Fila de espera

A ANR anuncia a primeira edição do mais novo evento da entidade: 
1º Supply Tech para Restaurantes, para profissionais de Supply 

Chain e de TI. Marcado para o dia 12 de setembro, no Hotel Meliá Jardim  
Europa, o encontro tem como objetivo discutir tendências, experiências 
e modelos bem sucedidos das cadeias de fornecimento e tecnologia com 
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TONI SANDO
Presidente Executivo do VISITE SÃO PAULO

Reserve na agenda! ANR organiza 1º Supply Tech 
para Restaurantes em setembro

Formado em Administração de Empresas 
e com MBA em Gestão Empresarial, Toni 

Sando trabalhou no mercado financeiro, nas 
áreas de Marketing, Operacional e Produtos, 
em empresas como Banco Noroeste, Banco 
Nacional e Banco Unibanco. Na área do 
turismo e hotelaria, atuou como gerente 
Geral de Marketing para a América do Sul, 
da Accor Hotels, sendo responsável pelo 
posicionamento e comunicação das marcas 
Sofitel, Novotel, Mercure, Parthenon Ibis e 
Formule 1. Atualmente é presidente executivo 
da São Paulo Convention & Visitors Bureau 
(SPCVB), uma entidade sem fins lucrativos, 

• Mudanças no turismo

• Turismo em SP

• Papel da gastronomia 
no segmento

QUAL O BALANÇO DO SETOR, NO QUE DIZ RESPEITO A FEIRAS E EVENTOS 
NA CAPITAL?
Toni Sando: O São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) é uma fun-
dação estadual, sem fins lucrativos, que trabalha para aumentar o número de 
visitantes em São Paulo por meio da captação de novos eventos nacionais e in-
ternacionais. De tal forma, aumentar o volume de eventos faz parte do trabalho 
do dia a dia das equipes da entidade. Em 2018, no calendário do VISITE SÃO 
PAULO, foram registrados 2008 eventos, entre congressos, feiras, festivais, sim-
pósios, exposições, paradas, reunindo cerca de 27 milhões de participantes, de 
acordo com os organizadores. Entre captados e apoiados no mesmo período, 
foram 35 eventos, que reuniram quase 63 mil participantes. No momento, são 
mais de 300 novos encontros em prospecção.

 DE QUE FORMA A ENTIDADE ESTÁ TRABALHANDO PARA FOMENTAR O 
TURISMO NA REGIÃO? QUAL O PAPEL DO VISITE SP NESSE SENTIDO?
Toni Sando: O SPCVB é uma entidade estadual. De tal forma, trabalha para 
fomentar o turismo no Estado de São Paulo. Além de gerar oportunidade de 
negócios e promover destinos com equipamentos associados, incentiva que os 
visitantes dos eventos explorem as cidades ao redor e suas vocações, como 
praia, ecoturismo, turismo de aventura, religioso e industrial. No momento, esta-
mos muito alinhados com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, com 
o Secretário Vinicius Lummertz, para promoção de uma campanha publicitária 
para os destinos. Ainda este ano, está prevista uma nova campanha, junto com 
a ABEAR – Associação Brasileira de Empresas Aéreas, com o Presidente Eduar-
do Sanovicz, e as companhias aéreas nacionais, incentivando o Stopover.

 COMO A EXPERIÊNCIA NOS MERCADOS HOTELEIRO E FINANCEIRO IN-
FLUENCIAM NO SEU MODELO DE GESTÃO? 
Toni Sando: Por mais que o SPCVB tenha um modelo associativo, é, na ver-
dade, uma entidade mercadológica. Ou seja, trabalha para gerar negócios aos 
associados e movimentar a economia do destino. De tal forma, consigo utilizar 
a metodologia do setor privado, com objetivos claros e busca constante por re-
sultados mensuráveis.   

 SÃO PAULO É RECONHECIDAMENTE UMA DAS CAPITAIS MUNDIAIS DA 
BOA GASTRONOMIA. DE QUE MANEIRA VOCÊS BUSCAM INCENTIVAR O 
TURISMO GASTRONÔMICO NA CIDADE?
Toni Sando: Além do SPCVB ter associados no segmento gastronomia, com 
bares, restaurantes e buffets, realizamos, com parcerias com agentes do setor, 

ações que buscam incrementar o mercado. Como exemplo, nos últimos três 
anos, realizamos a ação “Somos Todos Happy Hour”, no qual reunimos bares 
e restaurantes durante o verão para que ofereçam, de segunda a quinta, das 
17h às 20h, ofertas e promoções, que incentivem visitantes e paulistanos a 
aproveitarem a cidade durante a semana – principalmente nesta estação do 
ano, com dias maiores. Fizemos também a “Semana dos Namorados”, bus-
cando ampliar o período de sucesso da data.

VOCÊ SABE DIZER QUANTO O SETOR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 
IMPACTA HOJE NO MOVIMENTO TURÍSTICO DA CIDADE?
Toni Sando: Na capital, temos 20 mil restaurantes com 52 tipos de cozinhas, 
do Brasil e do Mundo. É um dos principais atrativos para os visitantes, que 
vêm tanto a negócios ou a lazer. Há diversos festivais gastronômicos que 
exploram muito bem o setor, como o Restaurant Week, Comida di Buteco, 
Coffee Week, Burger Week, Comer & Beber e muito mais.
  
HÁ AÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESSE SEGMENTO, JÁ QUE É UM DOS 
PRINCIPAIS PROPULSORES DO TURISMO NA CAPITAL?
Toni Sando: Há uma série de ações que são realizadas em parceria com as-
sociados e entidades do setor, para conseguir oferecer os produtos e serviços 
de uma melhor forma para o visitante. Temo canais de comunicação diretos, 
que conversam com o público final, mas também temos um relacionamento 
profundo com as entidades e organizadores de eventos, que podem oferecer 
essa gastronomia aos participantes de congressos e feiras.

QUAL A EXPECTATIVA DE NEGÓCIOS PARA O SETOR NO SEGUNDO SE-
MESTRE E NO PRÓXIMO ANO?
Toni Sando: Com o SPCVB, a área de eventos está desenvolvendo um 
trabalho de promoção nacional e internacional em projetos conjuntos aos 
associados. O poder público vem realizando ações que estão tornando o 
Brasil, Estado e cidade mais atraentes para eventos, como a isenção de 
vistos para visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália; no 
Estado, além da atual campanha publicitária, a diminuição do ICMS do que-
rosene da aviação de 25% para 12% já possibilitou a criação de novos voos 
e frequências; e na cidade, diversas ações para fortalecimento do destino 
e reativação do centro como atrativo e palco para diversos eventos cultu-
rais. Esses movimentos alinhados, da iniciativa privada e do poder público, 
prometem um futuro próximo promissor para o setor de turismo, eventos e 
viagens para São Paulo.

Desafio das redes para se adequar a procedimentos obrigatórios
 em diferentes praças está entre os temas da 8ª edição do Encovisas 

ANR esclarece dúvidas sobre 
ICMS para aquisição de pescados

Canudo de plástico está proibido 
no estado de SP

Nova lanchonete do McDonald’s na Avenida Paulista
deve ficar pronta no fim do ano

Bacio di Latte com novos sabores 

ENCOVISAS

INFORMATIVO

LEI DOS CANUDOS

EXPANSÃO

CARDÁPIO

No dia 1º de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo (SP), acontece a 8ª edição do 
ENCOVISAS. Promovido pela ANR, o evento é o principal ponto de encontro 

entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil. 
Entre os painéis do encontro está O desafio das redes de alimentação 

para adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores 
em diferentes praças. Marcado para ter início às 16h10, ele será comandado por 
Marcella Baccan, membro do GT-Tec da ANR. “Em linhas gerais, pretendo abordar 
a questão da importância de se ter uma padronização das legislações nas esferas 
federal, estadual e municipal, afim de garantir, de forma mais eficaz, a elaboração 
de processos e controles nos Serviços de Alimentação, independente do local e 
porte do estabelecimento”, destaca.

Tatiana Almeida Valvassoura da COVISA-SP; Paula Marques Rivas, chefe da 
VISA de Porto Alegre; Wanda Fornaciari Augusto, chefe da Anvisa do Aeroporto 
de Guarulhos; e Edmilson Silva Diniz Filho, superintendente da VISA do Maranhão, 
também farão apresentações no painel, que se encerrará com um ciclo de debate, 
envolvendo todos os nomes citados. 

À parte dos palestrantes, o ENCOVISAS já tem grandes nomes de autoridades 
confirmados para acompanhar o evento:
• Manoel Silva Neto - diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal; 
•  Solange Souza da Silva Betenheuser - chefe de Serviço de Vigilância Sanitária 

de Alimentos de Curitiba (PR); 
• Gilmara Macedo - chefe de Vigilância Sanitária de Salvador (BA); 
• Renata Santos Brega - chefe do setor de Alimentos da Visa de Vitória (ES);
• Janete do Prado Navarro - coordenadora de Vigilância Sanitária de Campinas (SP);
•  Ricardo Tomaz da Silva - coordenador do setor de Alimentos da Visa de 

Uberlândia (MG); 
• José Antônio de Moura - coordenador da Vigilância Sanitária de Natal (RN);
•  Renata Zago da Fonseca - gerente Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária 

da ANVISA; 
•  Ernane Silveira Rosas - presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado 

de São Paulo.

Após a divulgação na última semana de que a Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São Paulo estava com uma ação para alertar 

e restaurantes paulistas sobre a falta de pagamento de R$ 150 milhões de 
ICMS na venda de pescados, muitas dúvidas surgiram entre os associados.

A Dias e Pamplona, consultoria jurídica  da ANR, preparou um material 
especial para esclarecer os principais pontos sobre o tema. O conteúdo foi 
divulgado aos associados no informativo ANR nº 041/2019, disponível na íntegra 
no site da entidade. 

Desde o dia 13 de julho, os canudos de plástico estão proibidos em todo o 
estado de São Paulo. A data marca a publicação da Lei Estadual 17.110, 

no Diário Oficial. De acordo com a norma, no lugar desses canudos poderão 
ser oferecidos outros fabricados em papel reciclável, material comestível 
ou biodegradável, desde que embalados individualmente em envelopes 
hermeticamente fechados feitos do mesmo material.

Em caso de infração, o estabelecimento pode ser punido com multas entre 
R$ 530 e R$ 5.300, que serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. A 
nova lei é mais abrangente que a Lei dos Canudos do município, que previa 
prazo para adaptação dos estabelecimentos da cidade de São Paulo. 

Um dos últimos casarões da Avenida Paulista, localizado no número 1811, vai 
virar uma nova lanchonete do McDonald’s. O endereço já está em obras, que 

devem ser concluídas até o final de 2019. O restaurante será o primeiro da cadeia 
no Brasil a ter uma esteira que mostrará o caminho percorrido pelo sanduíche, da 
cozinha até o balcão.

“Nosso principal objetivo é presentear as milhares de pessoas que passam pela 
Paulista todos os dias com um espaço completamente democrático. Reforçaremos 
nossa presença na região, com um projeto inovador e que tem o potencial de se 
tornar um ponto de encontro para quem mora ou passa por ali”, afirma Rozália Del 
Gaudio, diretora de Comunicação Corporativa do McDonald´s Brasil. 

O projeto é do arquiteto australiano Mark Landini, que possui diversos trabalhos 
ao redor do mundo como, por exemplo, o McDonald’s da Times Square, em Nova 
York. “A arquitetura externa e interna do Casarão será preservada, incorporando 
elementos do passado integrados a um design moderno e conectado com as 
demandas do nosso tempo”, conclui a executiva.

Até o fim deste mês, os apaixonados por sorvete podem conferir novos sabores 
nas unidades da Bacio di Latte, associada ANR. Para as novidades, o chef 

gelataio, Oliver Kirkham, escolheu ingredientes que remetem a um gostoso café 
da manhã, como o pão de Altamura, um clássico na Itália, feito à base de sêmola 
de trigo duro. 

Entre as opções disponíveis estão o Pane & Nutella, gelato que tem flocos de 
Nutella, finalizado com crotella, que é o pão tipo Altamura na forma de croutons 
recheado de Nutella; Iogurte, Granola e Damasco, gelato de iogurte de sabor 
intenso e cremoso com uma fina geleia de damasco e granolas caramelizadas; e 
Caffé Latte & Cioccolato, cremoso gelato de café equilibrado com leite, finalizado 
com deliciosos flocos de chocolate.

Confira a programação

9h às 9h10 – Abertura 

9h10 às 12h10 – 1º Painel: Risco Sanitário em Estabelecimentos de 
Alimentos: A visão dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado

12h10 às 13h40 – Almoço

13h40 às 14h10 – 2º Painel: Agenda Regulatória: Impactos para os 
Serviços de Alimentação

14h10 às 15h40 – 3º Painel: O desafio das redes de alimentação para 
adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores 
em diferentes praças 

15h40 às 16h10 – Café 

16h10 às 18h – 4º Painel: Como crescer com foco na qualidade. O desafio 
das redes de alimentação para adequar procedimentos obrigatórios 
exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores em diferentes praças

18h – Sorteios e encerramento
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GRUPO DE TRABALHO

Mudanças do e-social para o 
próximo ano são tema de GT

Na próxima quinta-feira (25), acontece a sétima reunião de 2019 do 
GT e-Social. O evento, coordenado por Camila Lopes Cruz, advogada 

especialista em e-Social, tem como objetivo atualizar os associados sobre 
o novo e-Social que estará vigente a partir do ano que vem. Busca também 
esclarecer as mudanças que aconteceram durante o mês de julho no sistema, 
os novos prazos do cronograma e as alterações na EFD Reinf.

“O encontro é extremamente importante porque estamos em um momento 
de mudanças e incertezas. As empresas precisam saber como se blindar e o que 
fazer para se adequar ao novo sistema e não perder o investimento já feito”, 
afirma a especialista.

A reunião GT e-Social começa às 15h30 e tem duas horas de duração. Para 
mais informações ou se deseja confirmar sua presença, favor entrar em contato 
pelo e-mail:

mantida pela iniciativa privada, com 700 
membros associados de 54 segmentos da 
área de turismo e eventos; além de ser 
membro da cadeira 22 da Academia Brasileira 
de Eventos e Turismo. 

casos práticos de sucesso. 
Entre os temas que serão abordados estão Sistema de Gestão 

Empresarial, logística, tecnologia para compras, desenvolvimento de 
parceiros e novos meios de pagamento.  

Em breve informações sobre as inscrições. Fique atento! 

comunicacao@anrbrasil.org.br
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www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br


