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ANR organiza 1º encontro nacional de VISAs Municipais
A ANR vai organizar no segundo semestre de
2012 o 1ª Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (VISAs) Municipais na cidade de São Paulo.
As informações iniciais sobre este grande evento
serão apresentadas aos membros do Grupo de
Trabalho Técnico (GT-TEC), em reunião que acontece no próximo dia 10/04.
Outra importante pauta da reunião é a resposta da Covisa sobre a consulta informal feita pelo

GT-TEC a respeito da portaria de alimentos 2619.
O documento vai esclarecer algumas dúvidas que
ficaram pendentes junto aos associados.
A reunião é coordenada pela nutricionista Eliana
Datto Alvarenga, que presta assessoria técnica aos
associados da ANR, e acontece das 14h às 16h, na
sede da entidade. O endereço é Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj.11, em Pinheiros. Confirme sua presença pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

Repórter da Folha prestigia GT-COM
A próxima reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação (GT-COM) terá a presença do jornalista
Marcelo Quaz, repórter do Guia da Folha e da revista Sãopaulo. As assessorias de comunicação dos
associados terão a oportunidade de conversar e
discutir ideias sobre as pautas e assuntos interessantes para os principais guias semanais do país.

Além da interação com o jornalista do Grupo
Folha, o encontro vai debater outros assuntos do
dia a dia da comunicação das empresas do setor
de alimentação fora do lar. O encontro acontece
no dia 17/04, a partir das 9h30, na sede da ANR.
Confirme sua presença neste evento pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br

Ecopav é a nova sócia-fornecedora
Os associados da ANR acabam de ganhar uma importante parceira para a gestão dos resíduos sólidos de
seus estabelecimentos. A Ecopav Soluções Urbanas,
empresa especializada em saneamento ambiental, é a
mais nova sócia-fornecedora da ANR. “Esta parceria é muito importante para nós, que podemos trabalhar
em conjunto com os restaurantes associados e iniciarmos um trabalho profissional de coleta seletiva de
resíduos sólidos”, afirma Idalina Lemos, gestora de resíduos da Ecopav.
Um dos diferenciais do serviço que a empresa oferece aos associados é a gestão completa para cumprir
as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. “A maioria das empresas do setor oferece apenas coleta e destinação. Nós fazemos toda a gestão, incluindo treinamentos à equipe de colaboradores,
adequação às leis e assessoria aos órgãos competentes em cada estado”, diz Idalina.

Para mais informações sobre o serviço, acesse o site www.ecopav.com.br ou entre em contato
pelo telefone (11) 3040-4400.

Agência de Fomento Paulista facilita acesso para
Associados da ANR
Para facilitar o contato dos associados da ANR e esclarecer tudo sobre as linhas de financiamento FIP, FIP
SIMPLIFICADO e BNDES FINAME PSI, a Agência de Fomento Paulista disponibilizou dois canais de comunicação. O telefone e o e-mail abaixo estão à disposição para contato direto com seus representantes.
• Fone: (11) 3123-0464
• E-mail: atendimento@nossacaixadesenvolvimento.com.br

Salton condena em nota salvaguarda
à indústria nacional de vinhos
A Vinícola Salton condenou na última semana o pedido de
salvaguarda à indústria nacional de vinhos apresentado ao
Congresso Nacional em março deste ano. Em nota, a empresa afirma compreender que a medida pode restringir o
livre arbítrio de seus consumidores e que encaminhou ao
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) um documento informando que não apoiará a causa.
O movimento foi iniciado pela Ibravin e outras três entidades representativas do setor – Uvibra (União Brasileira da
Vitivinicultura), Fecovinho (Federação das Cooperativas de
Vinicultores do RS) e Sindivinho (Sindicato da Indústria do
Vinho) – e pede o aumento do imposto de importação de
27% para 55% para o produto vindo do exterior. Se aprovada, a salvaguarda se aplica a vinhos vindos da Europa, Estados Unidos, Austrália e, possivelmente, do Chile.
No dia 15 de março, a Secretaria de Comércio Exterior determinou a abertura de investigações sobre a necessidade
da aplicação das medidas protecionistas.
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