edição

368

19 de setembro de 2016. Ano 8

boletim informativo

Destaque

5º ENCOVISAS BUSCA A DESBUROCRATIZAÇÃO DO SETOR

Ampliar o entendimento e discutir as questões regulatórias que regem o setor alimentício do Brasil.
Esse é o mote do 5º Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS), que acontece em 22
de setembro, no Conselho Regional de Química de
São Paulo (Rua Oscar Freire, 2039). O evento, criado pela ANR, contará com participações de especialistas de diversas localidades, incluindo membros
das vigilâncias sanitárias de nove estados - entre os
quais Rio, Santa Catarina, Curitiba e Recife -, representantes do Procon, do Ipem (Instituto de Pesos e
Medidas) e do Ministério do Trabalho, além de profissionais de 80 empresas.

Nesta edição estão previstos quatro painéis: A nova
estrutura da Anvisa e sua agenda para o setor de alimentação fora do lar; Apresentação dos encontros
regionais de VISAs e RTs; As esferas de competências de diferentes órgãos reguladores e Perspectivas
e diretrizes em rotulagem nutricional de food service.
“Participei da elaboração dos workshops e focamos
na aproximação entre os setores. É importante criarmos essa parceria, pois o objetivo é sempre a saúde
do consumidor final”, afirma a especialista em vigilância sanitária, Angelita Santiago.
“O debate sobre rotulagem será importante para nós,
que representamos os restaurantes. A lei é ampla e
um pouco controversa. A ANR tem nos ajudado a
compreender melhor essa questão de legislação. Nos
sentimos acolhidos por ela”, declara a responsável da
área de segurança alimentar, Marcela Baccan, que participará do ENCOVISAS pela terceira vez.

“Esse é um projeto criado pelo setor regulatório (vigilâncias) e setor regulado (restaurantes). O Encontro
nos auxilia a compreender a metodologia necessária
para a fiscalização dos estabelecimentos em conformidade com as leis”, explica a consultora técnica da
ANR, Eliana D. Alvarenga.

A analista de qualidade assegurada da Alsea, Vivian
Gushiken vai ao encontro com o intuito de aprimorar o
entendimento sobre a esfera pública. “Participar de discussões e grupos técnicos é importante para nos atualizarmos e compreendermos melhor as mudanças”, finaliza.

De acordo com a consultora, o encontro também
contribui para a elaboração de novas frentes,
permite a troca de ideias e dá o feedback para
discussões atuais. “Sentimos que a credibilidade
do setor aumentou consideravelmente desde o 1º
ENCOVISAS. Esse é o momento para debatermos
as legislações e ampliarmos as ações em todo o
Brasil”, ressalta.


Serviço

O 5º ECONVISAS conta, ainda, com o apoio da
Coca-Cola, que levará uma bike estilizada para distribuir produtos durante o almoço dos palestrantes.

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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evento

ANR ABRE INSCRIÇÕES PARA A EDIÇÃO 2016 DO RestauraRH

Estão abertas as inscrições para o 3º RestauraRH,
evento pioneiro no país com foco em recursos humanos, voltado a empresários e profissionais da
área. Idealizado e promovido anualmente pela ANR,
o encontro reúne especialistas para debater as principais questões e desafios do setor de alimentação
fora do lar em relação à contratação de colaboradores e gestão de maneira geral.
A edição 2016 está marcada para o dia 10 de novembro, no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros,
São Paulo. Na programação, os temas em destaque
englobam a importância do RH em momentos de crise, o que buscam os “millennials” no trabalho, práticas de segurança e saúde, como reduzir os riscos
de ações trabalhistas e como os valores e a cultura
da empresa impactam o setor de gestão de pessoas.
um grande entrave a ser resolvido. A ideia é fazer com
que esses profissionais tentem reduzir o número de
ações, procurando reduzir o impacto negativo (financeiro e psicológico) gerado para a empresa com uma
condenação trabalhista”, pontua.

“Os temas abordados vão ao encontro do momento
atual que o país vem passando. Espero que os profissionais sintam-se à vontade para questionar os
palestrantes sobre as dúvidas existentes, enriquecendo o evento e a troca de experiências”, explica
Andrea Carolina da Cunha Tavares, do escritório
Dias e Pamplona.

Até o dia 21 de outubro, a inscrição para participar do evento é de R$ 200,00 para associados e
R$ 300,00 para não associados. A partir dessa data,
passam para R$ 250,00 e R$ 400,00, respectivamente.
O valor inclui material de apoio, acesso livre às palestras, certificado de participação e café (manhã e tarde).
As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

Em relação à sua apresentação, a advogada explica a
importância de debater temas fundamentais para o setor. “É bastante relevante na medida em que os profissionais de RH, diretores e sócios proprietários das empresas muitas vezes veem uma ação trabalhista como

Não perca tempo!
Até o dia 21 de outubro, associados ANR têm condições especiais de pagamento!
A segunda inscrição realizada sai com 25% de desconto e a terceira com 50%.
Pessoas físicas podem parcelar o valor em até 4x sem juros no cartão.
Dúvidas e mais informações: comunicacao@anrbrasil.org.br ou (11) 3083-1931.

workshop

FERRAMENTAS PARA GESTÃO SÃO DESTAQUE
DE WORKSHOP DA ANR
A ANR realiza, no dia 28 de setembro, o Workshop
Gestão de Pessoas, com foco nos gerentes dos
estabelecimentos. A quinta turma do curso irá descobrir quais as responsabilidades do profissional e
algumas ferramentas que podem contribuir com o
desempenho individual e conjunto.
O workshop será aplicado pela psicóloga Flávia
Campana Omori, graduada pela Universidade de
São Paulo (USP) e com vasta experiência no setor.
O evento tem duração prevista de três horas, com
início marcado para às 14h e encerramento às 17h.
O valor para inscrições é de R$ 240,00 para associados e R$ 360,00 para não associados.


Serviço

Para confirmar participação ou solicitar mais informações,
entre em contato pelo comunicacao@anrbrasil.org.br.

novidade

PIBUS HAMBURGER É A NOVA ASSOCIADA DA ANR

Fundada em 1983, a Pibus Hamburger, rede paulistana de lanches, acaba de entrar para o time da ANR.
Segundo o gerente Milton Ribeiro, essa parceria é
muito benéfica para o estabelecimento e vai ajudar a
marca a se aprofundar em várias questões do setor.
“A associação oferece diversos workshops e palestras
que podem ser bem interessantes para nós”, conta.
Atualmente, a rede possui unidades no Itaim e Perdizes, em São Paulo, e também na Flórida, nos Estados Unidos. Embora o hambúrguer seja o carro-chefe
da Pibus, o cardápio também traz opções de lanches
especiais, hot dogs, porções, pratos executivos, saladas, sobremesas e bebidas.

expansão

KFC QUER ABRIR mais 20 UNIDADES FORA DO EIXO
RIO-SÃO PAULO

“Nosso foco será shoppings centers de alto fluxo e
pontos de rua com boa visibilidade. Esperamos fechar o ano com receita de 25% a 30% maior do que
2015”, disse por meio de comunicado à imprensa
Andrea Rolim, presidente da Yum!Brands.

O KFC, rede de restaurantes de comida rápida do Grupo Yum!Brands, associado ANR, deverá abrir 20 novas
unidades no Brasil até o fim de 2017. A meta da companhia é expandir, por meio de franquias, para ganhar
escala nacional e chegar a cem pontos até 2019. Belo
Horizonte e Brasília serão as próximas capitais a receber a rede, que ainda prevê se instalar no interior paulista e em cidades do Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

A expectativa da empresa é abrir mais de 120 lojas
no Brasil durante os próximos cinco anos.

festival

VIVENDA DO CAMARÃO REALIZA FESTIVAL DE PEIXES

Famosa por frutos do mar como seu ingrediente principal, a Vivenda do Camarão, associada ANR, lançou,
para todo o Brasil, o Festival de Peixes. No total, são
sete opções de pratos preparados para atender aos diversos paladares e bolsos, com valores entre R$ 16,90
e R$ 23,90.
“O Festival de Peixes reforça a proposta da Vivenda
do Camarão de democratizar o acesso da população
à vasta linha de pescados e frutos do mar. Aliando
sabor, qualidade, saudabilidade e preço justo, a promoção visa não só divulgar nossa linha de peixes,
mas também incentivar o consumo destes alimentos
entre nossos clientes”, afirma Fernando Perri, presidente e fundador da Vivenda do Camarão.

www.anrbrasil.org.br
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