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Portal de fiscalização: no
ar em 2013

Todos os cidadãos poderão conferir informações de vistorias
realizadas pela Prefeitura de São Paulo em restaurantes, lojas, bares,
shoppings e supermercados por meio do portal da fiscalização. O
prefeito Gilberto Kassab (PSD) assinou o decreto para a criação do
site na última terça-feira (18), e a página deve ser colocada na ar até
o fim do primeiro semestre do ano que vem.
O portal disponibilizará autos de multas, interdições e apreensões emitidos a comércios por fiscais das 31 subprefeituras.
Qualquer pessoa poderá conferir, por exemplo, se o restaurante
que denunciou foi atuado.
O sistema será semelhante ao De Olho na Obra, que possibilita
o acesso aos dados históricos de um empreendimento. Para
checar se o restaurante que pretende ir foi atuado pela
Vigilância Sanitária, será preciso fornecer dados pessoais para a
obtenção de uma senha. As irregularidades vão ser fotografadas
e anexadas a um relatório online.

Primeiros Socorros para
Profissionais de Restaurantes

No dia 20 de outubro, a ANR promove o curso Primeiros Socorros
para Profissionais de Restaurantes. Com duração de sete
horas, o workshop tem como objetivo capacitar profissionais
do setor a prestar os socorros iniciais a clientes e demais
funcionários em casos de mal súbito, paradas respiratórias,
entre outras situações de emergência.
Durante o dia, serão dadas palestras sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, Primeiros Socorros e Desfibrilados Externo Automático. Os
associados que se inscreverem até o dia 28 de setembro pagam o valor
de R$ 100. Do dia 1o a 17 de outubro, a valor passa para R$120. Os não-associados que quiserem participar, pagam R$ 150 até 28 setembro, e
R$180, do dia 1o a 17 de outubro.
As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

Programe-se
Já estão marcados os próximos encontros dos
grupos de trabalho da ANR. O Grupo de Trabalho
de Recursos Humanos (GT-RH), se reúne no dia 04
de outubro (quinta-feira), às 15h30, para discutir
assuntos relacionados à contratação e gestão de
profissionais que atuam em restaurantes.

pauta do encontro. No mesmo dia, acontece a
reunião do Grupo de Trabalho Técnico e Sanitário
(GT-TEC). A partir das 14h, os responsáveis por
essa área promovem discussões relevantes
relacionadas ao universo das especificações
técnicas e sanitárias para restaurantes.

No dia 09 de outubro (terça-feira) é a vez da
reunião do Grupo de Trabalho da Comunicação
(GT-COM). Questões relacionadas a marketing, das
mídias sociais e da assessoria de imprensa serão

Todos os encontros são realizados na própria
sede da ANR . Para mais informações, entre em
contato pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

Alta Tecnologia presente na ANR
Líder mundial na fabricação de instrumentos de medição, a Testo passa agora a
ser sócia-fornecedora da ANR. Presente em mais de 100 países e instalada no
Brasil há mais de 10 anos, a empresa alemã possui excelentes e inovadores
termômetros digitais com altíssima exatidão.
Com a parceria, a Testo do Brasil deseja contribuir com todos os associados
da ANR, de modo que cada um tenha os melhores e mais adequados
instrumentos de medição para sua operação. “É de extrema importância para
a Testo se tornar sócia fornecedora da ANR, entidade composta por associados
exigentes que buscam produtos de alta tecnologia para agregar qualidade ao seu
produto final”, explica o engenheiro da alimentos da empresa, Guilherme Gelin.
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