
Foram abertas nesta segunda-
-feira (2) as inscrições para o 3º 

Encovisas (Encontro Nacional de 
Vigilâncias Sanitárias), que aconte-
cerá em São Paulo no próximo dia 
7 de agosto. Ao todo são 14 convi-
dados que participarão dos quatro 
painéis do encontro.

Pela manhã, estarão no painel “Categorização 
de Restaurantes: um balanço do projeto-piloto” 
Denise Resende, gerente de Alimentos da An-
visa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); 
Luís Henrique Vendramini, membro do GT-Téc-
nico-Sanitário da ANR; e Sabrina Mendes, da 
Vigilância Sanitária de Alimentos de Curitiba.

Do segundo painel da manhã, “Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos”, participarão Silvano Sil-
vério, presidente da Amlurb (Autoridade Muni-
cipal da Limpeza Urbana), de São Paulo; Natalie 
Madaleno, integrante do GT-Soluções Ambien-
tais da ANR; um representante do Ministério do 
Meio Ambiente e outro do Ceará.

O primeiro painel da tarde, “Como tratar re-
clamações de DTAs (doenças transmitidas por 
alimentos)”, terá Carlos Augusto Pinto Dias, 
advogado do escritório Dias e Pamplona; Ge-
raldine Madalosso, da Vigilância Epidemioló-

gica de DTAs da Covisa/SP; Eneo Alves da Silva 
Jr., do laboratório CDL; e mais um convidado 
do Paraná.

Por fim, no último painel do encontro, “Comi-
da de Rua: segurança alimentar e critérios de 
fiscalização sanitária”, estarão Carlos Bertolazzi, 
do Zena Caffè; Andrea Barbosa Boanova, técni-
ca de Alimento da Covisa/SP; e um represen-
tante da Bahia.

Os valores da inscrição para o 3º Encovisas são 
R$ 260 para associados e R$ 390 para não asso-
ciados até 4 de julho. Após essa data, os valores 
são R$ 340 (associados) e R$ 510 (não associa-
dos). A ANR está oferecendo uma facilidade 
nesta edição: o pagamento pode ser parcelado 
em duas vezes.

Mais informações sobre o 3º Encovisas e como 
participar podem ser obtidas pelo telefone 
(11) 3083-1931 ou pelo e-mail comunicacao@
anrbrasil.org.br. 
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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 3º ENCOVISAS,  
QUE ACONTECE EM AGOSTO

TESTO: LÍDER MUNDIAL EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

TESTO: LÍDER MUNDIAL EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

A Testo do Brasil Instrumentos de Medição 
Ltda. é uma empresa líder mundial na 

área de tecnologia de medição portátil e esta-
cionária. Localizada em Campinas (SP), é uma 
das 30 afiliadas da Testo AG, fundada em 1957 

e com quase 2.500 funcionários em todo o 
mundo. A matriz da empresa fica em Len-
zkirch, na Alemanha. 

No setor de alimentos, a Testo segue as dire-
trizes HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points), aplicadas internacionalmente. O HAC-
CP é um método de gestão de risco usado para 
melhorar o monitoramento e a segurança ali-
mentar. Uma das causas mais frequentes de in-
toxicação alimentar é refrigeração inadequada 

ou aquecimento dos alimentos.

A Testo do Brasil estará presente ao 3º Encovisas 
como patrocinadora. Para mais informações so-
bre a empresa, clique aqui .
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Acontece nesta terça-feira (3), na sede da 
ANR, em São Paulo, a 7ª Turma do workshop 

“Boas Práticas para Estoquista de Alimen-
tos”. Voltado a colaboradores de restaurantes 
que exercem a função de estoquista, o curso 
tem o objetivo de capacitá-los quanto aos pro-
cedimentos na gestão das rotinas do estoque, 
abordando os aspectos higiênicos sanitários e 
controles para o correto recebimento e armaze-
namento de alimentos.

Durante as oito horas de duração (das 8h às 
12h e das 13h às 17h) serão abordados temas 
que vão da Portaria 2.619/11 e outras Legisla-
ções Correlatas, atividades do estoquista, seu 

papel dentro da cadeia produtiva e condições 
de armazenamento até higiene pessoal e dos 
equipamentos e segurança e manejo de re-
síduos, entre outros. O workshop será minis-
trado pela consultora técnica na ANR Eliana 
Datto Alvarenga.

Os valores da inscrição para o workshop “Boas 
Práticas para Estoquista de Alimentos” são R$ 280 
para associados e R$ 320 para não associados. 

Inscrições e mais informações sobre o workshop 
“Boas Práticas para Estoquista de Alimentos” po-
dem ser obtidas pelo telefone (11) 3083-1931 
ou pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. 

Às 15h30 desta quinta- feira (5) será 
realizada a quinta reunião de 2014 

do GT-RH. Na pauta: 

• Remuneração
• Piso da Categoria – Convenções Coletivas
• Cargos e Salários
• Salário + Gorjeta
• Faixas Salariais
• Bônus
• PLR
• Gratificação
• 3º Encovisas: início de inscrições e parcela-
mento
• Convenção coletiva do Sindifast
• Reajuste do Sinthoresp
• Feriados na Copa do Mundo

Na manhã da última quinta-feira (29) foram 
enviados por e-mail a todos os associados os 

documentos sobre as convenções coletivas de 
SP (Sinthoresp e Sindifast). É recomendável, se-
gundo a coordenação do GT-RH, que eles se-
jam lidos antes da reunião desta semana.

Inscrições para a 5ª reunião do GT-RH podem 
ser feitas pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo 
e-mail  comunicacao@anrbrasil.org.br. 

De acordo com a Lei Geral da Copa, o go-
verno federal pode decretar feriado nacio-

nal nos dias em que houver jogos da seleção 
brasileira de futebol, enquanto que os Estados 
e municípios onde houver jogos (da seleção ou 
não) poderão declarar feriado.

O governo, porém, não decretou feriado nacio-
nal, mas deverá decretar ponto facultativo nos 
dias de jogo para liberar os funcionários públi-
cos mais cedo. A medida, porém, vale apenas 
para o funcionalismo público federal, mas não 
para estabelecimentos comerciais, como restau-
rantes e similares.

Quanto à legislação municipal (das localidades 
que forem sedes da competição, pois nos demais 
casos não se aplica a autorização para decretar 
feriado municipal), até o momento a situação é 

a seguinte. No Rio de Janeiro será feriado nos 
dias 18 e 25 de junho, a partir do meio dia, e 
no dia 4 de julho de 2014. Já em São Paulo será 
no dia 12 de junho. Nas duas cidades os feria-
dos não valem para trabalhadores do comércio 
de rua, bares, restaurantes, centros comerciais 
e shopping centers, galerias, estabelecimentos 
culturais, pontos turísticos, empresas na área de 
turismo, hotéis e empresas jornalísticas e de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens.

Embora as leis acima não sejam suficientemen-
te claras nesse sentido, a assessoria jurídica da 
ANR entende que as ressalvas acima à aplica-
ção do feriado aos restaurantes não incide no 
caso dos empregados da área administrativa 
(escritório), quando esta estiver localizada em 
local distinto daquele em que ocorrer o forne-
cimento de refeições. 

O Cantaloup é um restaurante paulistano 
que busca oferecer a seus clientes recei-

tas exclusivas em apresentações únicas. Para 
isso, inspira-se na culinária dos quatro cantos 
do mundo. O nome da casa é o de um tipo de 
melão, originário da vila papal italiana de Canta-

lupo, onde ele foi cultivado pela primeira 
vez por volta do século 17.

Mas o que o melão tem a ver com o res-
taurante? Diz-se que fruta tem uma “im-
pressão digital” só dela em sua casca, sem 
nenhuma outra igual no mundo. A ideia é 
justamente essa: a exclusividade, a singu-
laridade do restaurante Cantaloup desde 
que foi inaugurado, há 15 anos, no Itaim.  
O cardápio da casa é contemporâneo, e a 
carta de vinhos representa 13 países.

O Cantaloup serve de segunda a quinta-feira, 
das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Sextas, das 12h 
às 15h e das 19h30 à 1h. Aos sábados, das 19h30 
à 1h, e, aos domingos, das 12h às 17h.

A ANR recebeu nas últimas semanas mais qua-
tro novos associados: Corrientes 348, Nakka, 

Oásis Urban Scape e P J Clarke’s Oscar Freire. 
Todos estão localizados em São Paulo. Com três 
endereços na cidade, o Corrientes 348 é uma fran-
quia que serve cortes argentinos de carne.

 No Itaim, o Nakka oferece ambiente moderno, 
com fachada envidraçada, onde são servidos 
sushis tradicionais e contemporâneos. Já o Oásis 

Urban Scape, instalado na Vila Romana, aposta 
no mix entre alimentação e suplementos em um 
único cardápio.

Por fim, o PJ Clarke´s Oscar Freire, um dos dois 
instalados em São Paulo (o outro está no Itaim), 
é fiel às unidades de Nova York: lanchonete com 
jeito de restaurante. A partir de agom os novos 
associados têm direito a todos os benefícios ofe-
recidos pela ANR.

Apresentar os recursos disponíveis nas em-
presas para o desenvolvimento das lideran-

ças e os aspectos para desenvolver novos líderes 
e motivar os já existentes a partilhar os objetivos 
e estratégias da empresa, gerando melhora nos 
resultados é o objetivo da 6ª turma do workshop 
“Desenvolvimento de Lideranças”, quer será 
realizado na ANR na tarde de quarta-feira (4).

O público-alvo são gestores de RH e demais 
gestores interessados no aprimoramento da sua 
equipe. Com carga horária de duas horas e meia 
(das 14h30 às 17h), o workshop vai tratar de te-
mas como objetivo do desenvolvimento de li-

deranças, recursos para o desenvolvimento de 
lideranças, desenvolvimento de novas lideran-
ças e motivação de líderes já existentes. 

A responsável pelo encontro é a psicóloga Flá-
via Campana Omori, consultora e instrutora 
na área de gestão empresarial. Os valores da 
inscrição para o workshop “Desenvolvimento 
de Lideranças” são R$ 210 para associados e 
R$ 230 para não associados. Inscrições e mais 
informações sobre o workshop “Desenvolvi-
mento de Lideranças” podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 3083-1931 ou pelo e-mail comuni-
cacao@anrbrasil.org.br.

A IMPORTÂNCIA DO ESTOQUE DE ALIMENTOS NOS RESTAURANTES

CARGOS E SALÁRIOS SERÃO DISCUTIDOS NO 5º GT-RH DESTA QUINTA-FEIRA

COPA DO MUNDO: COMO FICA O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES 
NO RIO E EM SP EM DIAS DE JOGO

E O QUE O MELÃO TEM A VER COM ISSO?

ANR RECEBE MAIS QUATRO NOVOS ASSOCIADOS 

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS EM WORKSHOP DA ANR


