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EXCLUSIVO para Associados:
palestra da COVISA sobre a
nova Portaria 1210
A ANR convida todos os associados a participarem
da apresentação que a Dra. Evanise Segala Araújo,
Subgerente de Alimentos da COVISA, irá realizar na
terça-feira, dia 31, sobre a Portaria 2.619/11, que institui o Regulamento de Boas Práticas e de Controle para
o município de São Paulo. A nova legislação irá substituir a atual 1210 e entrará em vigor no dia 5 de março.
No encontro – que também contará com a presença da Dra. Martha Gewehr Machado, Técnica da Subgerência de Alimentos da entidade –, a palestrante irá dar detalhes sobre a fiscalização do cumprimento da nova lei e
esclarecer todas as dúvidas dos associados sobre o assunto.
Direcionado aos responsáveis técnicos de restaurantes e redes de alimentação, o evento tem número restrito
de vagas: cada associado terá garantida uma vaga gratuita para cada CNPJ inscrito, exceto no caso das redes
associadas, que terão direito a duas vagas gratuitas para todo o grupo.
Os interessados devem encaminhar e-mail para a ANR até o dia 30 de janeiro com o nome e cargo do profissional inscrito. A reunião será realizada no auditório do Conselho Regional de Química (rua Oscar Freire, 2039,
Pinheiros), a partir das 14h15. Participe!

Calendário de reuniões da ANR do primeiro
semestre já está definido
A Associação já definiu o calendário de reuniões da entidade que serão realizadas ao longo do primeiro
semestre. As plenárias são abertas a todos os associados e a presença de empresários e profissionais do
setor convidados dos associados da entidade é sempre bem-vinda. Já as reuniões dos GTs (Grupos de Trabalho) são abertas aos representantes de Associados que se inscrevem previamente. Para fazer parte, basta
enviar e-mail para anr@anrbrasil.org.br. Confira abaixo as datas dos encontros:
Reuniões Plenárias
• 13 de fevereiro;
• 19 de abril;
• 21 de junho.
Horário: das 15h às 17h.
GT-Tec (Técnico/Sanitário)
• 14 de fevereiro;
• 13 de março;
• 10 de abril;
• 8 de maio;
• 12 de junho.
Horário: das 14h às 16h.
GT-RH (Recursos Humanos)
• 15 de fevereiro;
• 21 de março;
• 18 de abril;
• 16 de maio;
• 20 de junho.
Horário: das 15h30 às 17h30.

GT-Com (Comunicação):
• 14 de fevereiro;
• 13 de março;
• 10 de abril;
• 8 de maio;
• 12 de junho.
Horário: das 9h30 às 11h30.
GT-Sustentabilidade:
• 27 de fevereiro;
• 26 de março;
• 23 de abril;
• 28 de maio;
• 25 de junho.
Horário: das 9h30 às 11h30.
Eventuais alterações serão comunicadas
com a devida antecedência.
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