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2º ENCOVISAS terá encerramento de alex atala
Sim, agora já é possível dizer. Falta menos de um
mês para o 2º Encontro Nacional de Vigilâncias
Sanitárias (ENCOVISAS). O evento, promovido e
organizado pela ANR, acontece no dia 1º de agosto
no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros, zona
oeste de São Paulo.
A 2ª edição do ENCOVISAS vai tratar, em quatro
painéis temáticos, dos principais temas referentes
à segurança alimentar em bares e restaurantes do
país. O último painel discutirá o assunto “As novas
técnicas e tecnologias da gastronomia: desafios
e a visão dos órgãos reguladores”. O responsável
pela apresentação e encerramento do evento
será o chef dos restaurantes Dalva e Dito e
D.O.M, esse último eleito como o sexto melhor
estabelecimento do mundo, segundo a revista
inglesa Restaurant. Hoje, Atala é reconhecido
no exterior como um embaixador informal da
gastronomia brasileira.
As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho, mas quem deseja acompanhar de perto o 2º
ENCOVISAS deve se apressar. Até agora, 70% das inscrições já foram preenchidas, restando pouco
mais de 40 vagas. Se repetir o sucesso de sua primeira edição, o encontro terá lotação máxima e
ainda lista de espera. Mais informações pelos telefones (11) 3083-1931 e 3082-2751.

11 de julho: dia de GT-RH
O Grupo de Trabalho de Recursos Humanos
da ANR, o GT-RH vai se reunir no dia 11 de
julho, na sede da associação, para o seu
encontro mensal. Serão discutidos temas
diversos como: banco de horas, gorjetas,
termos finais do acordo com o Sindifast
(Sindicato dos Trabalhadores em Fast Food
do Município de São Paulo) e início das
negociações com o Sinthoresp (Sindicato
dos Trabalhadores em Hotéis Restaurantes
Bares e Similares de São Paulo).

Setor de Serviços impulsiona a
criação de novos empregos

Outro assunto que também será pauta do
evento é o Código de Ética da entidade,
criado na última Reunião Plenária. O
documento direciona a postura dos filiados
no relacionamento com funcionários, clientes,
empresas concorrentes e órgãos públicos.
A nova regulamentação também lista os
compromissos assumidos entre os filiados
para fortalecer as melhores práticas de ética
empresarial e social.
O GT-RH é uma das iniciativas da ANR para
ajudar os seus associados a aprimorar a
gestão de seus funcionários. Outra iniciativa
é o workshop “Estruturando o RH do seu
restaurante” que teve sua segunda edição
realizada no último dia 25 de junho.

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostrou
que os pequenos negócios foram responsáveis
pela contratação de mais de 80 mil pessoas no
último mês de maio, número que representa um
crescimento de 28 % se comparado ao mesmo
período do ano passado. Assim como aconteceu
em abril, o setor de serviços (no qual se inclui
o segmento de alimentação) foi o principal
responsável pela criação das vagas, com 43% do
total de novas oportunidades.
Para o Sebrae, os pequenos negócios vão continuar
comandando a geração de empregos nos próximos
meses e o setor de Serviços continuará a liderar o
bom desempenho desses empreendimentos. As
micro e pequenas empresas da região Sudeste
foram as que mais contrataram, com 48.863 vagas.
O estudo é promovido mensalmente com base
em dados do Caged (Cadastro Geral de Emprego e
Desemprego), do Ministério do Trabalho.

GT-TEC de olho no 2º ENCOVISAS
O GT-TEC se reuniu no último dia 1º de julho
para elaborar o material que será apresentado
pela nutricionista Rosana Lobo no 2º painel
do ENCOVISAS. A profissional irá falar sobre
as “Dificuldades da aplicação simultânea de
diferentes legislações sanitárias municipais
e estaduais.” A consultora técnica da ANR, Drª
Eliana Alvarenga dará exemplos práticos de
como o assunto do painel se aplica à realidade.
“Na cidade de São Paulo, por exemplo, os
restaurantes fazem coleta de amostra de uma
forma, enquanto que em outras cidades do
Estado ela é feita de maneira diferente. No Rio
de Janeiro, a lei obriga que os condimentos
(maionese, ketchup, mostarda) só podem ser
ofertados em sachê, já em São Paulo é permitido
o uso de bisnagas”, explica.
O material que será apresentado é dividido em
quatro partes: avanços do setor, dificuldades,
divergências das legislações por região e
sugestões do GT para os órgãos fiscalizadores.
Utilização de novas tecnologias, implantação
de procedimentos que garantam boas práticas,
investimento na qualificação de funcionários,

aquisição de equipamentos diferenciados,
acordos com universidades e aplicação de
auditorias internas preventivas estão entre os
avanços do setor.
O 2º painel do ENCOVISAS também terá a
participação de representantes de órgãos
fiscalizadores do Rio de Janeiro, Porto
Alegre e Estado de São Paulo, além de uma
advogada especialista em direito sanitário.
Eliana Alvarenga vê o evento como “uma
oportunidade para mostrar a essas autoridades
as novidades e dificuldades do setor.”

Atenção: Manifestações previstas para 11/07 podem afetar o
transporte de colaboradores
As principais centrais sindicais do país
decidiram realizar uma mobilização nacional
no dia 11 de julho, próxima quinta-feira.
Estão previstos protestos, paralisações, greves
e piquetes. Em São Paulo, existe risco de
fechamento das duas marginais. Na quartafeira, dia 10, os metroviários devem decidir
como será a adesão da categoria. Trens também
podem ser suspensos por algumas horas.
Diante desse cenário, a ANR recomenda aos
seus associados que criem esquemas alternativos para o transporte de colaboradores em
caso de necessidade.
As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
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