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ENCOVISAS reúne representantes de vigilâncias sanitárias
de cinco cidades
A ANR promove, no próximo dia 2 de agosto (quinta-feira), o 1o Encontro Nacional de Vigilâncias
Sanitárias (ENCOVISAS), das 8h às 17h, no Centro
Britânico, no bairro do Alto de Pinheiros, em São
Paulo. Representantes de órgãos de cinco cidades
participam do seminário: Campinas, Florianópolis,
Rio de Janeiro Salvador e São Paulo.
O principal objetivo do evento é debater práticas
e métodos necessários para que restaurantes e
outros estabelecimentos do setor de alimentação
fora do lar possam cumprir todas as exigências vigentes em cada cidade.

Os interessados podem se inscrever a partir de 1o
de junho (sexta-feira), com valores diferenciados:
R$ 170,00 para os associados e R$ 200,00 para os
não associados. Após o dia 2 de julho, os valores
mudam para R$ 190,00 (associados) e R$ 220,00
(não associados).
Confirme sua participação pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou ligue para (11) 30831931. Na hora da inscrição, é necessário informar
nome completo, número do RG, telefone para contato e nome da empresa onde atua. As vagas são
limitadas. Não deixe de garantir a sua.
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Anote na agenda
Os próximos encontros dos grupos de trabalho
da ANR já têm data marcada. O Grupo de Trabalho de Comunicação (GT-COM) se reúne no
próximo dia 5 de junho (terça-feira), das 9h30
às 11h30. Dessa vez, a reunião será em conjunto
com o workshop sobre mobile marketing e presença no Google.
Os responsáveis pelas áreas técnicas dos restaurantes falam sobre assuntos relacionados a esse
universo no Grupo de Trabalho Técnico (GT-TEC),

marcado para 12 de junho
(terça-feira), das 14h às 16h.
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O Grupo de a de Recursos
Humanos, por sua vez, tem um encontro marcado
no dia 19 de junho (terça-feira), das 15h30 às 17h30.
Todos os eventos acontecem na sede da
ANR. Reserve as datas na agenda e participe!
Para mais informações, entre em contato pelo
email comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo
telefone (11) 3083-1931.

Inscrições abertas para workshop de Mobile Marketing
e Presença no Google
Ainda há vagas para o workshop sobre mobile
marketing (para tablets e smartphones) e presença no Google, que acontece nos próximos dias 4,
5 e 6 de junho. Durante o evento, que é reservado
aos estabelecimentos filiados à ANR, a sócia-diretora da WSI Marketing Digital, Ana Luiza Cunha,
dá dicas de como os restaurantes podem melhorar seus sites mobile e sua presença no principal
portal de buscas da internet.
Especializada em SEO Marketing, Mobile Marketing e mídias sociais, Ana Luiza Cunha é for-

mada pela UFRJ, com curso de extensão em
Harvard. Atuou na Natura, como gerente de TI,
e nas Lojas Americanas, como coordenadora de
sistemas de TI.
Há três opções de data diferentes para participar da palestra: 4 de junho, às 14h30, na sede da
ANR; 5 de junho, às 09h30; 6 de junho, às 10h, em
reunião virtual por meio do Webinar –webconferência que permite a participação de todos. Os
interessados podem se inscrever pelo site http://
migre.me/9dSYd . As vagas são limitadas.
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