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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

Acontece na próxima quinta-feira (26), 
na sede da ANR, mais um workshop 
“Gestão de Pessoas para Gerentes 

de Loja”, que irá apresentar diversas 
ferramentas para melhorar o desempenho 
de gestores e membros da equipe como 
um todo. Conduzido por Flávia Campana 
Omori, o terceiro encontro deste ano terá 
carga horária de 3 horas, com início às 14h, 
e irá contar com exposição participativa e 
dinâmicas de grupo. 

Entre os principais assuntos abordados 
estão controle de ponto, banco de horas, 
penalidade e punições, escala de trabalho, 
planejamento e controle de férias, 
acompanhamento da equipe, desligamento 
e reposição, entre outras rotinas trabalhistas. 
Flávia também trará a questão da caixinha, 
falando sobre o papel da empresa, o papel 
da equipe e quais cuidados tomar. 

WORKSHOP DESTACA REGRAS DE 
ROTULAGEM DE ALIMENTOS EMBALADOS

Responsáveis Técnicos de serviços de 
alimentação, incluindo nutricionistas, 
engenheiros de alimentos, químicos, 

técnicos em nutrição, veterinários e 
outros profissionais que atuam na área 
de alimentos, poderão discutir as normas 
relacionadas à rotulagem geral e nutricional 
de alimentos no próximo workshop marcado 
para acontecer no dia 10 de dezembro, na 
sede da ANR. 

Com carga horária de 7,5 horas, o encontro 
trará as principais regras da Rotulagem 
Nutricional, com foco na informação 
nutricional, além de regulamentos 
estaduais direcionados aos serviços de 
alimentação. Ministrado pela nutricionista 
e professora da Universidade São Camilo, 
Cristina Rebolho da Silva, o workshop 
abordará também as informações técnicas 
que devem ser dadas ao consumidor sobre 
as características nutricionais dos alimentos 
oferecidos pelo estabelecimento.

Anote na agenda: No dia 3 de dezembro, na sede da ANR, acontece a última reunião 
Plenária de 2015 e a sexta reunião do GT- Tributário. Entre os destaques da Plenária estão 

a questão das gorjetas e os projetos da entidade para 2016. 

Reconhecido pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho 
(OIV) como o responsável por conduzir 

as demandas das vinícolas brasileiras no 
ambiente internacional, o Ibravin (Instituto 
Brasileiro do Vinho) vem trabalhando para 
promover e divulgar os derivados da uva e do 
vinho nos mercados interno e externo. 

A ANR passa a apoiar o trabalho de 
qualificação oferecido pelo instituto, 
inclusive para dar novo sentido à experiência 
do consumidor com vinho brasileiro em 
bares e restaurantes. “Este projeto que 
estamos apresentando em parceria com o 

Sebrae atende à necessidade de informar 
e formar novos profissionais para o serviço 
de vinho nestes estabelecimentos. Está 
comprovado que a escolha de um vinho, 
espumante ou suco está relacionada à 
indicação dos profissionais que atendem 
ao público. O que estamos propondo, 
com este projeto, é levar conhecimento 
e tornar mais fácil este gesto”, diz Moacir 
Mazzarollo, presidente do Conselho 
Deliberativo do Ibravin. 

O Instituto Brasileiro do Vinho nasceu em 1998 
para representar produtores de uva, sucos, 
vinhos e espumantes do país. 

ANR APOIA IBRAVIN EM SUAS AÇÕES PARA DIVULGAR VINHO 
BRASILEIRO EM BARES E RESTAURANTES
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