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2º ENCOVISAS JÁ CONTA COM APOIO
DE EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR
A pouco menos de 3 meses de sua realização,
o 2º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias
Sanitárias) já é um sucesso junto às empresas e
entidades do setor de alimentação fora do lar.
No total, quatro empresas já fecharam cotas de
patrocínio e outras sete entidades formalizaram
o apoio ao evento.
O encontro será dividido em quatro painéis:
“Categorização de Restaurantes e a preparação
para os Mega Eventos”;“Dificuldades da aplicação

simultânea de diferentes legislações sanitárias
municipais e estaduais”; “Competências dos
órgãos reguladores de restaurantes e bares”; e
“As novas técnicas e tecnologias da gastronomia:
desafios e a visão dos órgãos reguladores”
O 2º Encovisas acontece no dia 1º de agosto,
no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros. O
evento terá a participação de representantes
de vigilâncias sanitárias de diferentes cidades
brasileiras e de especialistas do setor.

CONHEÇA AS NOVIDADES DA CVS 5
Os associados da ANR terão a oportunidade de
conhecer na próxima terça-feira, dia 14, os detalhes
sobre as novidades da nova Portaria CVS 5,
determinada pela Comissão de Vigilância Sanitária,
que recentemente entrou em vigor no estado de
São Paulo. O assunto será discutido na reunião do
Grupo de Trabalho Técnico (GT-Tec) da ANR, que
acontece a partir das 14h na sede da ANR.
A consultora Eliana Alvarenga vai apresentar tudo o
que mudou com a nova portaria, assim como o que
foi acrescentado e o que foi abolido da legislação.
O novo texto vai influenciar significativamente a
atuação dos estabelecimentos de alimentação fora
do lar que atuam no interior do estado.
O encontro também vai discutir assuntos
relacionados ao 2º Encovisas, as sobremesas diet
em restaurantes e assuntos gerais relacionados ao
universo das especificações técnicas e sanitárias
para o setor. Para mais informações, entre em
contato pelo e-mail comunicação@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

CURSO DE ESTOQUISTAS
É NESTA QUARTA-FEIRA

ANR ORGANIZA PALESTRA SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DO EFD SOCIAL
Não se esqueça! Nesta quarta-feira (15/05) a
ANR promove o curso de Boas Práticas para
Estoquista de Alimentos. O objetivo é capacitar os
estoquistas quanto aos procedimentos na gestão
das rotinas do estoque, abordando os aspectos
higiênicos sanitários e controles para o correto
recebimento e armazenamento de alimentos.
A aula será ministrada por meio de palestra,
dinâmica de grupo e demonstração prática.
O treinamento é importante aos associados
para
ficarem
atualizados
sobre
as
determinações da Portaria Municipal 2.619/11
e outras legislações que regem as normas
sanitárias para a cidade de São Paulo.
Para mais informações, entre em contato pelo
e-mail comunicação@anrbrasil.org.br ou pelo
telefone (11) 3083-1931.

A ANR organiza no dia 21 de maio, às 14h, uma
palestra gratuita sobre EFD Social – Escrituração
Fiscal Digital, restrita aos membros do Grupo de
Trabalho de RH. A apresentação irá esclarecer
e detalhar as exigências referentes à Folha de
Pagamento e ao PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário) que deverão ser atendidas pelas
empresas a partir de janeiro de 2014.
A palestra terá três horas de duração e será feita
por Nilza Machado, especialista em gestão de RH
especializada nos sistemas Datamace, Legislação
Trabalhista e Saúde e Segurança do Trabalho.
O público alvo são gestores e analistas de RH e as
vagas são limitadas. Para mais informações, entre
em contato pelo e-mail comunicação@anrbrasil.
org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

HIGIENE É FUNDAMENTAL
A 5ª turma do curso da ANR de Boas Práticas de Higiene e Fabricação
de Alimentos, que acontece no dia 22/05, ainda está com vagas
abertas. Não perca a oportunidade de conhecer na teoria e na
prática a maneira correta de executar as tarefas de recebimento,
armazenamento, produção e distribuição, garantindo
qualidade, segurança e atendendo a legislação vigente.
A aula acontece em dois horários diferentes, das 8h às 12h e
das 13h às 17h, e será ministrada pela consultora técnica da
ANR, Eliana Alvarenga. O investimento é de R$ 180,00 para
associados e R$ 260,00 para não-associados, com material incluso.
Os interessados devem se inscrever pelo e-mail comunicacao@
anrbrasil.org.br e as vagas são limitadas.
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