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FIQUE ATENTO: WORKSHOPS COM AS VISAS EM
SANTA CATARINA TÊM NOVAS DATAS!
nas fiscalizações de restaurantes, bares e
estabelecimentos do gênero.
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Os participantes também poderão avaliar os
serviços desenvolvidos pela Vigilância local,
tirar dúvidas e solucionar as dificuldades
quanto ao cumprimento de determinações,
afinal, o principal objetivo dos Workshops
é esse: contribuir com o desenvolvimento e
sucesso dos estabelecimentos de alimentação.

O

s eventos que vão reunir os
estabelecimentos de Santa Catarina
com as Vigilâncias Sanitárias já estão
chegando e com novas datas! Empresários,
gerentes e responsáveis técnicos têm somente
esta semana para se inscrever nos Workshops,
que agora acontecem em Blumenau no dia
16 de março (quarta-feira) e em Florianópolis
no dia 17 (quinta-feira).

Em Blumenau (16), o evento será ministrado
por Eduardo Edie Weise, responsável
pela Vigilância Sanitária do município, e
acontecerá na Escola Técnica de Saúde. Já em
Florianópolis (17), o palestrante será Artur
Jorge Amorim Filho, gerente da Vigilância
Sanitária e Ambiental de Florianópolis.
Na cidade, o Workshop vai acontecer no
Auditório da Fecomércio. Para inscrições e
mais informações acesse:

Inscrição para Blumenau (SC)

Em ambos, os participantes poderão
conhecer mais sobre a Vigilância Sanitária
local e sobre sua atuação. Além disso, e com
o objetivo de estimular o aprimoramento dos
estabelecimentos, as VISAs vão apresentar os
problemas mais comuns que são encontrados

Inscrição para Florianópolis (SC)

É NESTA TERÇA! GT-TEC DISCUTE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
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A nutricionista Carina Pioli é uma das
convidadas do próximo GT-Tec, marcado
para amanhã (8), das 14h às 16h, na
sede da ANR. Especialista em Padrões
Gastronômicos pela Anhembi Morumbi,
ela possui uma vasta experiência na área
de gestão e consultoria de restaurantes,
respondendo hoje como professora e
coordenadora do curso de Gastronomia do
Centro Universitário São Camilo.

Polícia Federal
vai investigar
repasse de FHC
a ex-amante

O encontro servirá também para tratar da
série de workshops, organizada pela ANR
em parceria com as Vigilâncias Sanitárias
regionais. Além de reforçar a importância
do cumprimento das legislações sanitárias, a
entidade espera que os responsáveis técnicos
de restaurantes e demais estabelecimentos
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suas dúvidas com as autoridades sanitárias.
Os participantes do segundo GT-Tec de 2016
terão, ainda, a oportunidade de registrar as
suas sugestões para o Encovisas (Encontro
Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que este
ano chega a sua quinta edição e conhecer
os detalhes relacionados à legislação que
regulamenta a exposição de alimentos
atualmente. Para participar, escreva para:
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Vale lembrar que, no último dia 16 de fevereiro,
a Associação Nacional de Restaurantes esteve
em Brasília, a convite da ANVISA, para participar
da reunião preparatória para a audiência
pública sobre o uso da gordura trans industrial
em alimentos, prevista para março.
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RTs, tem como propósito levantar o maior
número possível de informações para pautar
a audiência pública proposta pela agência,
segundo informativo número 010/2016,
disponível na íntegra na área restrita do site.

a audiência pública. Se o RT da empresa ainda
não recebeu o convite, favor contatar:
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Agentes em SP de
um mês para ir a

O novo workshop sobre integração de novos
colaboradores ainda está com vagas abertas!
O curso, desenvolvido para gestores de RH
e responsáveis pela seleção de funcionários,
recebe a sua primeira turma em 16 de março,
na sede da ANR.

Para participar, o investimento é de:
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A palestra será ministrada pela doutora Flávia
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O valor já inclui CD com conteúdo apresentado e
certificado de participação no curso. As inscrições
ainda podem ser realizadas pelo e-mail:
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Entre os temas do encontro, que acontece
a partir das 15h30, estão estabilidade
gestante, estabilidade decorrente da CIPA,
garantia de emprego dos alistandos e pelas
convenções coletivas.
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A Polícia Federal investigará o ex-presidente FHC por
suspeita de evasão de divisas, informam Natuza Nery
e Mônica Bergamo. As suspeitas surgiram depois de
Mirian Dutra, ex-amante do
tucano, declarar à Folha que
ele custeou despesas dela e
do filho, no exterior, via empresa que geria free shops.
FHC afirmou que todas as
suas operações internacionais foram regulares. Poder a7

Para a Polícia Federal, João Santana recebeu R$ 4 mi durante campanha de Dilma

ILUSTRADA

HQ narra show dos
Rolling Stones, que
tocam nesta noite,
de novo, em SP C4

Uma planilha apreendida
na casa de funcionária da
Odebrecht indica, de acordo
com a Polícia Federal, que
João Santana, marqueteiro
do PT, recebeu pelo menos
R$ 4 milhões da empreiteira
no Brasil, entre 24 de outubro e 7 de novembro de 2014.

Nesse período, Santana
trabalhava na campanha de
reeleição da presidente Dilma. Hoje, ele e a mulher, Mônica Moura, estão presos.
A PF considera a planilha
“base de dados de propina”
e sugere que o repasse total
pode superar R$ 24 milhões.

Segundo o juiz Sergio Moro, responsável por ações da
Lava Jato, o possível pagamento no país é “inconsistente” com as versões apresentadas pelo casal. A defesa reafirmou que ambos não
foram pagos no exterior para campanhas no Brasil.

Em depoimento, Mônica
disse que o dinheiro teve origem em trabalhos realizados
pelo marido em campanhas
eleitorais na Venezuela, no
Panamá e em Angola. A PF
desconfia dessa versão.
A Odebrecht afirmou desconhecer a planilha. Poder a4
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Em ação derivada da Lava
Jato, a Polícia Federal deflagrou operação para investigar suposto esquema de
fraude, cartel e propina na
construção de ferrovias.
Só em Goiás, investigadores apuraram mais de R$ 630
milhões desviados na construção da ferrovia Norte-Sul.
Ninguém foi preso. Poder a8

Lula afirma que
b6Bumlai ofertou
obras em sítio;
pecuarista nega
A defesa do ex-presidente
Lula disse, em petição ao
STF, que a reforma do sítio
em Atibaia (SP) foi “oferecida” pelo pecuarista José Carlos Bumlai, seu amigo. O advogado de Bumlai, Arnaldo
Malheiros, nega essa versão.
Segundo representantes
de Lula, o imóvel foi adquirido em 2010 por iniciativa de
Jacó Bittar, um dos fundadores do PT, para ser partilhado com Lula e parentes após
ele deixar o Planalto. Poder a5
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O suíço de ascendência italiana Gianni infantino, 45, eleito ontem presidente da Fifa
CIRCULAÇÃO

315.662/dia (impressos + digitais)
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AUDIÊNCIA

31.220.337 visitantes únicos/mês

Veja como entrar em contato com o
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br
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o último dia 23, a rede de fast food,
associada ANR, surpreendeu a todos
com o lançamento do ClubHouse,
o lanche artesanal da linha Signature, que
aposta em hambúrgueres diferenciados e
criados especialmente para cada cliente. Para
apresentar a novidade, o restaurante criou
uma receita inédita.
Segundo Roberto Gnypek, Vice-Presidente
de Marketing do McDonald’s Brasil, já é
possível perceber a satisfação dos clientes. “O
público aprovou essa novidade, o que mostra

que estamos no caminho certo. Com inclusão
da linha Signature em nosso cardápio, vamos
dar uma nova opção para quem já tem seu
sanduíche clássico favorito, e também atrair o
consumidor que busca novidades no mercado
de hambúrgueres”, conta.
A rede destaca que a linha não vai tirar a
atenção dos clássicos como o Big Mac, o
Cheddar e o Quarteirão, queridos pelos
consumidores. A Signature é a aposta para
2016 e promete ganhar novas opções ao
longo do ano.
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