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VEM AÍ O MAIOR EVENTO DE VIGILÂNCIAS
SANITÁRIAS E GESTORES DE RESTAURANTES

5º ENCOVISAS/ANR abre vantagens para os associados
Devido aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, excepcionalmente este ano, o Encontro Nacional de
Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS) vai acontecer
no mês de setembro. Mas os associados da ANR
já podem desfrutar de vantagens! Até o dia 29 de
agosto, o valor para participar é de R$ 280. Há descontos de 30% a partir da quarta inscrição paga.
Pessoas físicas que pagarem com cartão de crédito
podem parcelar em até 4 vezes sem juros.

Órgãos Reguladores”. Além dela, acontece ainda a
“Apresentação dos Encontros Regionais de VISAs
e RTs”. O debate já tem presença confirmada de
especialistas de diversas Vigilâncias Sanitárias que
vão discutir as experiências que tiveram com os
workshops ministrados nessas localidades no primeiro semestre.
A ANVISA também estará no evento. Thalita Antony
de Souza Lima, gerente Geral de Alimentos do órgão,
irá apresentar “A Nova Estrutura da ANVISA e sua
Agenda para o Setor de Alimentação Fora do Lar”. O
ENCOVISAS 2016 ainda terá na programação as palestras “Rotulagem Nutricional – Aspectos Relevantes
para Restaurantes” e “Como motivar a Equipe em Períodos de Estresse”. Entre os nomes já confirmados
para participar dos encontros estão Paulo Miguel, Diretor Executivo do Procon SP e Daniele Feitosa Vieira
Aragão, gerente da Vigilância Sanitária do Recife.

Também até a mesma data, a ANR está reservando
uma vaga para cada associado. Depois do dia 29,
as inscrições serão abertas para o público em geral.
Para garantir a sua vaga é simples: preencha a ficha
com os dados do participante aqui e depois é só
aguardar as instruções de confirmação.
Um dos principais destaques do evento será a palestra “As Esferas de Competências de Diferentes
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5° Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas)
22 de setembro (quinta-feira), das 8h15 às 18h
Conselho Regional de Química de São Paulo,
Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros.
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CICLO DE DEBATES ANR: DIRETOR DA NCR FALA SOBRE
TECNOLOGIAS DO MERCADO DE FOOD SERVICE AMERICANO
Associados têm inscrição gratuita e transmissão ao vivo para fora de São Paulo
O Ciclo de Palestras e Debates ANR chega à sua 11ª
edição nesta quarta-feira (10). O tema do encontro,
que terá transmissão aberta ao público de fora de
São Paulo via internet e inscrições gratuitas aos
associados, será “Tecnologias aplicadas no mercado
food service norte-americano”.
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Marcado para as 14h30, o evento contará com a
presença do diretor de Vendas e Gerenciamento de
Contas da NCR Hospitality, Luiz Bento, que apresentará um panorama dos avanços que ocorreram
nos estabelecimentos de alimentação dos Estados
Unidos. Ainda há vagas para participar do encontro.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

reunião

GT-CoM: DIRETORA DO TWITER MOSTRA NA ANR COMO
ENGAJAR CONSUMIDORES EM REDES SOCIAIS
Em um mundo cada vez mais rápido e mais conectado, encontrar a forma certa de engajar os consumidores pode ser um desafio. O uso das redes sociais é uma das principais armas para conquistar os
potenciais clientes, fidelizar os já existentes e gerar
negócios. Mas como fazer isso de maneira efetiva? É
o que você vai descobrir no próximo GT-CoM. Gabriela Comazzetto, diretora de vendas do Twitter para o
Brasil, estará com os associados no próximo dia 16 de
agosto (terça-feira), com palestra focada no “Power
of Now”, mostrando como as empresas podem aproveitar o microblog para gerar negócios.

As razões para isso estão, geralmente, ligadas a conteúdos exclusivos, descontos e promoções. O Twitter
pode ser uma excelente ferramenta para gerar tráfego
para o site das marcas e manter contato com o público.

Na última década – o Twitter nasceu em 2006 –, a ferramenta se popularizou rapidamente. O universo dos
140 caracteres conquistou adeptos anônimos e também muitas empresas. Hoje, a rede tem 310 milhões de
usuários ativos mensais no mundo, sendo nove milhões
de pequenas e médias empresas.

Com mais de 18 anos de experiência em marketing,
Gabriela Comazzetto é formada em administração de
empresas pela FAAP, com MBA em gestão de vendas
pela ESPM. Além do Twitter, a executiva já atuou na
Microsoft, AmBev e Itaú Seguros.

Segundo pesquisa do próprio site, 81% dos usuários
usam a plataforma para seguir marcas e companhias.

Para participar do encontro, faça sua inscrição pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

novidade

TERRAÇO ITÁLIA VAI SEDIAR A PLENáRIA ANR DE AGOSTO

Dia 25 de agosto, às 15h, com direito a ver São Paulo do alto

rantes a concederem descontos para consumidores
submetidos à cirurgia bariátrica.

Pela primeira vez, a ANR realiza a tradicional reunião
Plenária no Terraço Itália, referência no turismo e gastronomia de São Paulo. O encontro está marcado para
o dia 25 de agosto e terá discussões importantes,
como as decisões judiciais em ações promovidas pela
entidade em São Paulo e Mato Grosso, suspendendo
a eficácia de leis que pretendiam obrigar os restau-
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Além disso, temas como atuação ostensiva da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), problemas
com o SAT da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo (Sefaz/SP) e a concentração do mercado
de aplicativos de delivery também estarão na pauta.

Para tirar dúvidas ou confirmar participação, é preciso entrar em contato pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br. O Terraço Itália está localizado na Av. Ipiranga, 344.

reunião

GT-RH DISCUTIRÁ MÍDIAS SOCIAIS,
ASSÉDIO MORAL E SEXUAL
Na próxima quinta-feira (11), o Grupo de Trabalho
de Recursos Humanos se reúne na sede da ANR,
em São Paulo, para debater dois temas bastante
recorrentes e atuais: mídias sociais e a questão do
assédio moral e sexual. Além deles, o encontro também irá abordar o desmembramento do Sinthoresp
em duas entidades.

Para confirmar presença no evento, favor encaminhar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br.

workshop

EQUIPES VENCEDORAS COMEÇAM COM UMA BOA
ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS
A ANR promove, no dia 17 de agosto, em sua sede,
o workshop sobre Cargos e Salários. Levando em
consideração que uma das maiores dificuldades
para administrar uma equipe é a falta de definição
de suas funções, o objetivo é discutir uma forma
de desenvolver um documento capaz de definir e
disseminar com maior eficiência o papel de cada um
na organização.
Direcionado para gestores de RH e demais responsáveis pela definição de papéis dentro da empresa,
o workshop será aplicado pela psicóloga graduada
pela Universidade de São Paulo (USP), Flávia Campana Omori.
O evento tem duração prevista de quatro horas, com
início marcado para as 13h e encerramento às 17h.
Para valores e inscrições, entre em contato pelo
comunicacao@anrbrasil.org.br.

encontro

PRÓXIMO ENCONTRO DO
GT-TEC TERÁ FOCO NA
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
AGROTÓXICOS
A Associação Nacional dos Restaurantes realiza
amanhã a 7° reunião do GT-Tec de 2016. O evento
terá como foco o convite para a audiência pública
sobre agrotóxicos, que acontece na Faculdade de
Saúde Pública da USP, nos dias 29 e 30 de agosto.
Na ocasião, serão debatidos os impactos à saúde
e ao meio ambiente sobre o uso inadequado dos
defensivos no Estado.
Outro tema em pauta na reunião do GT será o Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, marcado
para 22 de setembro. O grupo vai discutir possíveis
palestrantes para fechar o painel sobre Rotulagem.
Além disso, poderão apontar nomes de representantes para atuar nos próximos workshops de Vigilâncias
Sanitárias e sanar dúvidas sobre a revogação da Lei
da Cirurgia Bariátrica, em São Paulo e Campo Grande.
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Os interessados podem se inscrever pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

www.anrbrasil.org.br
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