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Destaque

Rodrigo Maia recebe o presidente da ANR
O presidente da ANR, Cristiano Melles, foi recebido na última terça-feira, dia 16, pelo novo presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM).
“Foi uma visita de cortesia. O deputado sempre foi
sensível às demandas do setor e hoje trabalha com
uma agenda ampla de reformas”, afirma Cristiano.
A ANR foi umas das primeiras entidades recebidas
por Maia, eleito para o cargo no dia 14 de julho.
O novo presidente da Câmara recebeu Melles em
sua residência oficial, em Brasília. Ele foi eleito em
2014 para o seu quinto mandato de deputado federal e já foi líder da bancada do DEM na Câmara por
dois anos. No ano passado, foi presidente e relator
da proposta de reforma política. Maia cumprirá o
mandato na presidência até fevereiro de 2017.
Rodrigo Maia, novo presidente da Câmara dos Deputados, ao lado de
Cristiano Melles, presidente da ANR

Encovisas

FOCO DAS FISCALIZAÇõES EM RESTAURANTES E CUIDADOS
COM ROTULAGEM ESTãO NA PAUTA
Autoridades Fiscalizadoras e especialistas falam nos painéis da tarde

Os dois painéis da tarde do 5ª Encovisas vão trazer representantes de órgãos de fiscalização, para
falar qual é o foco das inspeções em restaurantes,
e especialistas, para orientar os RTs na árdua tarefa
de rotular o produto com as especificações necessárias e adequadas.

gências das diferentes legislações no país. O painel
termina com a apresentação de Claudia Darbely de
Moraes, da ANVISA, que vai trazer a posição do
órgão sobre o tema. Como sempre, depois de cada
painel haverá espaço para que os palestrantes respondam a perguntas do auditório.

No painel logo após o almoço, o Diretor Executivo
do Procon - SP, Paulo Miguel, o Diretor do IPEM,
João Carlos Barbosa de Lima, e a Chefe da VISA
Recife, Cristiane Gomes, vão esclarecer de que
forma as equipes de fiscalização dos órgãos que
dirigem focam as visitas de inspeção a restaurantes. Será boa oportunidade para os Responsáveis
Técnicos tirarem dúvidas e assim poderem preparar suas equipes para que recebam fiscalizações
sem sustos de última hora.

As inscrições estão disponíveis no site da ANR e,
até o próximo dia 29, saem por R$ 280 para associados e R$ 420 para não associados, valores que
podem ser parcelados em até quatro vezes sem juros no cartão de crédito.
As empresas que registrarem mais de três funcionários
garantem 30% de desconto no valor da quarta inscrição em diante. Estudantes e professores dos cursos de
nutrição, engenharia de alimentos e medicina veterinária também contam com preços diferenciados.

No painel final, Siméia Nascimento e Dalete Santos,
Diretoras da NutriSi e da J. Santos, irão abordar
as especificações que todo rótulo de alimento do
restaurante deve conter de modo a atender às exi-


Serviço

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.

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.

Patrocínio
Platina

Ouro

Prata

Bronze

acontece

DIRETORA DE VENDAS DO TWITTER EXPLICA COMO UTILIZAR A
PLATAFORMA PARA GERAR ENGAJAMENTO COM O CONSUMIDOR

Gabriela Comazzetto, diretora de vendas do Twitter
para o Brasil, foi a palestrante convidada para o terceiro GT-CoM de 2016, que aconteceu na última terça-feira (16), na sede da entidade. Durante o evento, a
profissional abordou o tema “Power of Now”, explicando como as empresas podem aproveitar a rede social
para gerar negócios. O encontro reuniu 15 associados
e contou com a participação de profissionais dos segmentos de comunicação e tecnologia da informação.

to que as próprias televisões começaram a transmitir
alguns dos melhores comentários realizados no Twitter. Por meio da nossa plataforma eles geram mais
interação e engajamento com o público. Sempre digo
que é essencial saber aproveitar as oportunidades e
utilizar a rede no momento certo”, define.
De acordo com Gabriela, cada tweet é um sinal de
interesse. “Os usuários comentam todos os dias sobre diversos assuntos. É o que definimos como o poder do agora. A empresa precisa saber como pegar
os insights fornecidos naquele momento e conectá-los com cada uma de suas marcas”.

“O Twitter é uma plataforma muito simples de ser usada. Todas as empresas, independente do tamanho e
do budget, podem entrar na rede e programar uma
campanha. Os anunciantes têm as mesmas soluções
disponíveis, que são focadas em levar o usuário para
dentro do site da companhia, adicionar seguidores para
o seu perfil, realizar downloads de aplicativos, além de
gerar vendas e/ou conversão”, explica Gabriela.

Para exemplificar a ideia, Gabriela mostrou vídeos de
alguns cases de grandes empresas que utilizaram a
plataforma. Entre elas Volvo, Hellmann’s e Spotify.
“O encontro permitiu conhecer melhor a ferramenta, identificar o público alvo da rede e compreender
como e em qual momento divulgar a nossa marca”,
conta Renato Galdino, consultor de expansão e marketing do Dídio Pizza.

Com a expansão e popularização das redes sociais, o
Twitter tem conquistado cada vez mais usuários. São
mais de nove milhões de empresas globais utilizando
a ferramenta. “Atualmente temos 53 milhões de usuários ativos no Brasil, número para o qual eu consigo
entregar publicidade no momento”.

Fernando Biazini, gerente de T.I do mesmo estabelecimento, resolveu acompanhar Renato para buscar
conhecimento ligado à sua área de atuação. “A tecnologia tem que estar envolvida em tudo. O encontro
foi fundamental. O Twitter mostrou não ser somente
uma ferramenta de comunicação e sim uma plataforma abrangente, que engloba interações com o público de qualquer um dos segmentos”, explica.

Mercado difundido
É comum presenciarmos na rede hashtags e diversas
interações entre usuários fãs de determinado programa de televisão. Dois dos grandes destaques são o
Big Brother Brasil e o Master Chef. “O sucesso é tan-

Gabriela Comazzetto apresenta cases de sucesso na plataforma

A diretora de Vendas do Twitter conversou com os associados sobre
as possibilidades do microblog

Evento

GERAÇÃO MILLENIUM
É TEMA DE CICLO DE
PALESTRAS ANR NESTA
terça-feira (23)
Após o sucesso do último Ciclo de Palestras e Debates, a ANR promove nesta terça, 23, a 12ª edição
da reunião. Com o tema “Consumidores e Milleniuns:
o que influencia o comportamento dos consumidores
em restaurantes”, o encontro vai explicar quem são
esses usuários, como fazem o seu consumo e como
ter a tecnologia como aliada.
O Diretor Executivo de Estabelecimentos da Sodexo
Benefícios e Incentivos da América Latina, Alberto
Weisser (foto), vai ser o palestrante dessa edição
do encontro. “Estamos vendo a cada dia o comportamento das pessoas mudando em relação a tudo,
inclusive na ida aos restaurantes. É importante saber
como os estabelecimentos estão olhando essa mudança, o que estão fazendo nas redes sociais, como
estão os cardápios. Vou falar um pouco sobre o que
esse comportamento impacta de fato”, afirma.
Não deixe de participar! O encontro acontece na sede
da Associação, das 14h30 às 16h30. Para se inscrever
mande e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br
ou no telefone (11) 3083-1931.

reunião

COM DESTAQUE PARA REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO
RJ, REUNIÃO PLENÁRIA ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA (25)

Agendada para o dia 25 de agosto, a quarta Reunião
Plenária do ano traz uma novidade para os associados.
Pela primeira vez, o encontro será no Terraço Itália,
um dos mais icônicos cartões postais de São Paulo.
Na pauta do dia, destaque para o Regime Especial de
Tributação do Rio de Janeiro e o aditivo da CCT do
SINTHORESP (ajuste salarial).
Decisões judiciais, em ações promovidas pela ANR, em
São Paulo e no Mato Grosso, suspendendo a eficácia de leis desses estados que pretendiam obrigar os
restaurantes a conceder descontos para operados do
estômago; desmembramento do Sinthoresp entre uma
entidade representante dos empregados em hotéis e
outra dos trabalhadores em restaurantes; projeto de
lei que determina a prevalência do negociado sobre o
legislado e reunião na SEFAZ/SP sobre o SAT Fiscal,
também serão abordados durante o evento.


Serviço

Para participar, os associados podem confirmar presença pelo
comunicacao@anrbrasil.org.br.

Novidade

SANITY É A NOVA SÓCIA-FORNECEDORA DA ANR

A Sanity, especializada na adequação de empresas e estabelecimentos à legislação sanitária
vigente, é a mais nova sócia-fornecedora
da ANR. A partir de agora, os associados da entidade poderão contar com a
assistência especial da companhia, que
faz o elo entre restaurantes e órgãos
fiscalizadores desde 1999.

Monitoramos características sensoriais, organização
de estoque e a gestão de segurança no trabalho”, explica Camila Macedo, gerente comercial da Sanity. “Por isso, a parceria com a
ANR é imprescindível, já que vamos poder trocar informações e nos comunicar
frequentemente com parceiros e clientes
sobre o mercado”, garante Camila.

“Somos uma consultoria que oferece produtos e serviços relacionados às exigências
sanitárias demandadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Auxiliamos desde o recebimento das mercadorias até a prateleira.

A Sanity ainda oferece treinamentos que
incluem desde Boas Práticas de Fabricação,
Fiscalização e Legislação Sanitária, até Microbiologia de Alimentos Manipulação de Carnes Temperadas e Certificações na área alimentícia.

Workshop

ANR DISCUTE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE
E FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS
No dia 30 de agosto, será realizada, na sede da ANR,
em São Paulo, a 18ª turma do workshop de Boas
Práticas de Higiene e Fabricação de Alimentos. O
objetivo do curso é capacitar manipuladores de restaurantes e bares para executarem suas tarefas de
produção e distribuição com excelência, garantindo
a qualidade e segurança dos alimentos.
O evento será conduzido pela consultora técnica da
ANR, Eliana D. Alvarenga, e tem duração prevista de
nove horas, com início marcado para as 8h e encerramento às 17h.
Para associados, o valor de participação é de R$ 300,00.
Aos não associados, o preço sai por R$ 450,00. Todos
que se inscreverem até esta terça-feira (23) ganham
desconto de 10%.
Para mais informações, entre em contato pelo
comunicacao@anrbrasil.org.br.

novo associado ANR

BEM-VINDA, PIZZARIA MAMMA MIA!

Localizada no bairro Demarchi, em São Bernardo do
Campo, a Pizzaria Mamma Mia acaba de se juntar
ao grupo de associados da ANR. O estabelecimento,
inaugurado em abril de 2012, oferece, além das tradicionais pizzas salgadas, opções doces, com bordas
vulcânicas e fitness, feitas com massa integral.
Segundo Ligia Ceregatti, proprietária do negócio,
fazer parte da associação é muito importante para
o networking e para a troca de experiências com
outros empresários do setor. “O fato de a ANR ter
grandes empresas, com muitos anos de mercado,
agrega bastante, principalmente quando falamos de
tendências de mercado e inovações no ramo de alimentação”, conta.
Além do cardápio variado, a Pizzaria Mamma Mia
possui um programa de fidelidade, que permite a troca de pontos acumulados nas compras por brindes
como refrigerantes e pizzas broto.

www.anrbrasil.org.br
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