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Preço dos alimentos
preocupa restaurantes
A constante alta no valor dos alimentos já preocupa os proprietários de restaurantes e de outros estabelecimentos do setor.
A ANR também vê os reajustes com cautela. Se o avanço nos
preços continuar, poderá haver repasse aos consumidores.
A BRF-Brasil Foods, empresa dona das marcas Sadia e Perdigão, acaba de anunciar que pretende aumentar os valores de
seus produtos entre 5% e 10%, para compensar a alta de custos.
O reajuste no preço dos alimentos também já pressiona o aumento no custo de vida em São Paulo, de acordo com pesquisa
do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos). A despesa com comida subiu 1,1% e foi um
dos fatores que mais pesaram na inflação na cidade, que passou de 0,23%, em junho, para 0,42%, em julho.

Vigilância de Campinas aberta a sugestões

A Vigilância Sanitária de Campinas recebe as sugestões dos afiliados da ANR sobre
processos e sistema de atuação. A informação foi compartilhada pela consultora
da entidade, Eliana Alvarenga, durante a última reunião do Grupo de Trabalho
Técnico (GT-TEC), realizada na terça-feira, 14 de agosto.
A iniciativa é resultado da aproximação entre os órgãos públicos ligados à área
de segurança alimentar e os restaurantes, promovida pelo 1° Encontro Nacional
de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas), realizado pela associação neste mês. Eliana,
que está à frente do GT-TEC, centraliza as colocações dos estabelecimentos. Caso
haja interesse em compartilhar alguma sugestão, entre em contato pelo email
comunicacao@anrbrasil.org.br.

GT-RH: Participe!

O Grupo de Trabalho de Recursos Humanos da ANR (GT-RH) se reúne na próxima quinta-feira, 23 de
agosto, às 15h30, na sede da ANR, em São Paulo, para discutir assuntos específicos do setor de alimentação, relacionados à gestão do capital humano e à legislação trabalhista. Ideias e ações de atração e
retenção de talentos também integram a pauta dos encontros, que são dirigidos pela consultora da Dias
e Pamplona Advogados, Andréa Tavares. Confira os assuntos da próxima reunião:

• Apresentação da Unibes: entidade que trabalha com capacitação de jovens, nas áreas
de atendimento (garçom) e gastronomia (auxiliar de cozinheiro);
• Convenção Sindifast: pontos principais;
• Convenção Sinthoresp: últimas alterações e
texto definitivo;

• PLP 201/2012 (PL 652/2011): pretende conceder aposentadoria
especial aos garçons;

ten-

• Workshop “Código de Conduta”: pontos para a elaboração de
um código que atenda ao perfil de sua empresa;
• Pesquisa de Benefícios;

• Jornada de Trabalho dos Empregados: revisão e tira-dúvidas;

• Seminário: Retenção de Profissionais –
avaliação da proposta Franquality;

• Comprovação ao trabalhador de recolhimentos à Previdência;

• Outros assuntos (espaço aberto para sugestões dos participantes).

Pesquisa revela que brasileiros estão
mais preocupados com a alimentação
O brasileiro está comendo de forma mais consciente. O aumento da
obesidade em todo o Brasil, que atinge cerca de 50% da população,
segundo dados do Ministério da Saúde, já gera preocupação com a
qualidade de vida, especialmente entre os idosos. É o que aponta a
segunda edição da pesquisa Os Hábitos Alimentares dos Brasileiros,
da Toledo Associados, realizada em 2011, em parceria com mais de 20
empresas de diversos setores.
Para chegar a essa conclusão, o estudo contou com 28 grupos de
discussão e 3 mil estudos de caso, em 10 capitais. Participaram homens
e mulheres de 17 a 65 anos, das classes A, B, C e D.
De acordo com o levantamento, as pessoas têm hoje um
conhecimento maior sobre substâncias e alimentos que podem
aumentar o risco de doenças futuras. O sódio é visto como o grande
“vilão” do momento, posição ocupada pelo açúcar no levantamento
feito em 2006.
Entre as doenças relacionadas a hábitos alimentares que mais
preocupam os entrevistados estão: a hipertensão (65%), o diabetes
(63%) e o colesterol alto (54%), principalmente entre os mais velhos. A
obesidade ficou em quarto lugar, com 45%, e preocupa os mais jovens.

Vacinação em dia

No último sábado, 18 de agosto, o Ministério da
Saúde iniciou campanha para a atualização da
caderneta de vacinação de crianças menores
de 5 anos. A ação vai até o próximo dia 24 de
agosto. É uma oportunidade para conferir quais
vacinas os pequenos já tomaram e quais ainda
eles precisam tomar. Os responsáveis devem
levá-los a um posto de vacinação do Sistema
Único de Saúde (SUS) para que a caderneta seja
avaliada e atualizada.

As vacinas disponíveis são a BCG, Hepatite B,
Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP),
Vacina Oral Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica
10 Valente, Meningocícica Conjugada, Febre
Amarela, Tríplice Viral (sarampo, rubéola e
caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).
Participe e compartilhe a informação com
colegas de trabalho, amigos e familiares. A ANR,
como entidade parceira do Ministério da Saúde,
apoia a Campanha Vacinação em Dia.

Para mais informações, acesse: http://www.blog.saude.gov.br/
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