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ANR CONVERSA COM BARROS MUNHOZ, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DE SÃO PAULO

O deputado Munhoz aceitou
o convite para participar da
próxima
reunião
plenária
da ANR, com a finalidade

de conhecer em detalhes as
condições e necessidades do
segmento.
Para as reuniões plenárias são
convocados os representantes
de seus associados, ocasião
aproveitada para prestar contas e
avaliar ações e posicionamentos
sugeridos pelos presentes. A
próxima plenária será no dia 25
de abril (quinta-feira).

Renato Silva - Softvideo Produções

A ANR esteve com o presidente
da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, deputado
Barros Munhoz, na última
quinta-feira, 7. No encontro
foram tratados os principais
temas de interesse do setor.

REUNIÃO DO GT-TEC PREPARA O 2º ENCOVISAS

A ANR promoverá no próximo dia 12 de março,
às 14h, a segunda reunião do Grupo de Trabalho
Técnico (GT-Tec) de 2013. O foco da reunião será
o planejamento do 2º Encontro Nacional de
Vigilâncias Sanitárias (Encovisas), além de assuntos
gerais.
O primeiro Encovisas aconteceu em 2012 com o
objetivo de fornecer informação a respeito das
ações de fiscalização conduzidas pelos órgãos

de vigilância sanitária aos estabelecimentos de
alimentação fora do lar. O evento também promoveu
painéis para fomentar o entendimento e o debate
entre os representantes dos órgãos competentes e
os responsáveis técnicos dos restaurantes.
Confirme sua presença pelo e-mail anr@anrbrasil.
org.br. O segundo GT-Tec do ano será na sede da
ANR, localizada na Rua Cônego Eugênio Leite, 513,
conjunto 11.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É TEMA DO
PRÓXIMO GT-RH
A ANR promoverá no próximo dia 14 o Grupo de
Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), na sede da
associação. O encontro contará com as apresentações da
dra. Andréa Carolina Tavares, intituladas “Como calcular
as contribuições sindicais” e “Contribuições do sindicato:
sindical, assistencial e confederativas”.
A segunda edição da pesquisa salarial, conduzida pelo professor Benedito Pontes, também está na
pauta do GT-RH. Além disso, haverá discussão sobre a negociação dos associados com o Sindicato dos
Trabalhadores em fast food (Sindifast).
Para confirmar presença, envie e-mail para anr@anrbrasil.org.br.

FORMANDO NOVOS LÍDERES
A ANR abriu as inscrições para o curso de
Desenvolvimento de Lideranças. O objetivo é
apresentar recursos disponíveis nas empresas
para o desenvolvimento das chefias e os
aspectos fundamentais para desenvolver
novos líderes e motivar os já existentes
a partilhar os objetivos e estratégias da
organização. A aula será no dia 20 de março
na sede da ANR, das 14h30 às 17h.
O curso é voltado a gestores de recursos
humanos e demais gestores interessados
no aprimoramento da sua equipe. Flávia

Campana Omori, psicóloga graduada pela
Universidade de São Paulo (USP) com
cursos de especialização em Gestão do
Conhecimento e Marketing de Serviços
pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo,
ministrará a aula com palestra dialogada e
dinâmica de grupo.
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail
anr@anrbrasil.org.br e as vagas são
limitadas. O investimento para associados é
de R$ 45,00 e para não-associados, R$ 120,00,
com material incluído.

LEMBRE-SE: CURSO DE MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS É NESTA SEMANA
Voltado a colaboradores responsáveis pela logística dos
alimentos, a ANR promove nos dias 13 e 14 de março, das
9h às 13h, o curso de Boas Práticas de Higiene e Fabricação
de Alimentos. As aulas serão ministradas por Eliana Datto
Alvarenga, consultora técnica na associação.
Com o objetivo de capacitar manipuladores de alimentos
para receber, armazenar, produzir e distribuir os produtos
de acordo com as normas vigentes, as aulas focam em
garantir a qualidade e segurança das comidas manipuladas.
Os inscritos participarão de palestra dialogada, dinâmica em
grupo e demonstração prática na sede da ANR.
Inscreva-se pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br. O investimento para associados é de R$ 180,00 e para os
não-associados, R$ 260,00 – já com material incluído.

VISITE A NRA SHOW 2013 COM OS
ASSOCIADOS DA ANR
Todos os anos, mais de 1.800 fornecedores e
dezenas de milhares de compradores comparecem
ao NRA Show com o objetivo de fazer negociações
e conhecer as principais novidades nos setores de
alimentos, restaurante e hotelaria. A feira é palco
de lançamentos de mercadorias, serviços, ideias
criativas e outras oportunidades com a exposição de
mais de 900 tipos diferentes de produtos.
Neste ano, o evento, organizado pela National Restaurant Association, receberá mais de 60 mil profissionais
e dois mil expositores, entre os dias 18 e 21 de maio, em Chicago (EUA).
As inscrições para o NRA Show 2013 são feitas pelo site http://show.restaurant.org/Attend/Register. A
Navigare Turismo oferece pacotes para o evento a partir de US$ 2.845,00, incluindo passagem aérea e
hospedagem. Para mais detalhes, contate a companhia pelo site http://www.navigare.tur.br/.
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