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EDITORIAL Assembleia Geral
Realizamos a Assembleia
Geral Ordinária, prevista nos
Estatutos da ABERC, para prestação de contas aos associados.
Foram aprovadas por unanimidade.
Aproveitamos a ocasião para
dialogar com os associados sobre as perspectivas do presente
ano. Iremos realizar Seminário
em 17/3/2015 para buscar um
norte para o segmento.
Também presentearemos os
profissionais de Suprimentos
com mais um bonito e eficaz
Catálogo ABERC de Fornecedores para Serviço de Refeições.
Boa leitura!
Marco Aurélio Crescente,
Presidente

Ordinária discute cenário
socioeconômico do País
Depois de aprovar as contas da ABERC, dirigentes analisaram os
reflexos da política e da economia no nosso segmento
Aproveitando o ensejo da Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas e demonstrações financeiras do ano de 2014, no dia 3 de março, na sede
da ABERC (foto), a Diretoria da associação, diante da significativa presença de
empresários, abriu diálogo sobre o cenário econômico e político do país e seus
possíveis reflexos no segmento de refeições de coletividades, assim como a busca de ações eficazes para enfrentá-los.
O diretor superintendente Antonio Guimarães, que representou o presidente Marco Aurélio Crescente (Sanoli), ausente por conta de compromissos inadiáveis, abriu a Assembleia e convidou o 1º vice-presidente Marcio Luiz Verrone

Federico (Sodexo) para presidir os trabalhos. Foi apre-

ção das empresas associadas. “Na época da fundação da

sentado o balanço patrimonial de 2014 e a prestação de

ABERC, há 31 anos, o Brasil também passava por crise

contas até 31 de dezembro que, depois de analisadas,

econômica e política e soubemos enfrentá-la”, lembrou.

foram aprovadas por unanimidade.

Muitos participantes se manifestaram sobre a crise

Em seguida, o vice-presidente Marcio solicitou que

atual no país. Para eles, ações de proteção ao setor de-

o diretor superintendente Guimarães falasse sobre os

vem ser implementadas com urgência. Entre elas, forta-

projetos legislativos que podem trazer dificuldades para

lecer as relações com grupo de parlamentares, criar um

o segmento de refeições coletivas. A tramitação desses

grupo de gestão de risco, atacar frontalmente os proces-

projetos está sendo acompanhada pela ABERC e pelo

sos que correm no Congresso Nacional e que ferem os

SINDERC-SP, inclusive por atos presenciais na Câmara

nossos interesses, haja visto que alguns são inexequíveis.

Federal e no Senado.

Devemos buscar maior aproximação com o Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e convencer

Cenário político-econômico

os Estados onde o ICMS é proibitivo.

O empresário Rogério da Costa Vieira (Mássima),
vice-presidente da ABERC e presidente da FENERC,

ST do ICMS

anunciou que a Federação vai coordenar seminário com

Para falar sobre Substituição Tributária (ST) do ICMS

o tema “Como Enfrentar a Crise”, a ser realizado em

nas operações de refeições coletivas, a ABERC convidou

17 de março, pelas duas entidades. No evento, haverá

o Dr. Nelson Feijó, do Escritório Campos Feijó Advoga-

uma abordagem sobre os diversos caminhos a seguir

dos e Consultores Associados, que fez uma análise sobre

para que o setor de refeições de coletividade navegue

a situação da ST e dos pleitos em vários Estados.

sem grandes balanços nesse tsunami político-econô-

O Dr. Feijó enfatizou que as empresas de refeições co-

mico-financeiro que varre o país. O seminário será no

letivas têm muita força e que é interessante fazer um tra-

Matsubara Hotel & Convention Center (Rua Coronel

balho em conjunto com a ABERC e não separadamente,

Oscar Porto, 836, São Paulo-SP), das 8h30 às 13h,

como vem sendo realizado. Foi sugerido fazer uma reu-

finalizado com almoço.

nião sobre o assunto, o que deve ocorrer no próximo

Rogério disse que é muito importante a participa-

seminário.

Participantes
Além de Marcio Federico, Rogério Vieira e Antonio
Guimarães, estiveram presentes na Assembleia Geral Ordinária os seguintes associados: Nelson Chiteco Junior
(Alinutri); Nara Martins Leal (Sodexo do Brasil); Edson
Blanco e Alexandre Vidal (GRSA); Walter Francisco de
Mello e Renato Binotto (LC); Roberto Costa de Oliveira
(Exal); Marys Léia R. Marques (Aroma); Eduardo Hatazima (Consuma); José Cruz, Mauro Cruz e Fernando Cruz
Flagrante da Assembleia Geral Ordinária na sede da ABERC
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(MM); Marcos Tavares Leite (Tavares Leite Advogados).

Workshop discute soluções para enfrentar a crise
hídrica em serviços de alimentação
Profissionais e empresas estabeleceram algumas ações para serem aplicadas em processos
higiênico-sanitários
Com o intuito de discutir a crise hídrica em serviços de alimentação, foi realizado na sede da ABERC,
dia 9 de fevereiro, o 1° Workshop de Nutricionistas,
organizado pela associada Pronutri. Participaram profissionais de nutrição, microbiologia e fornecedores do
segmento de produtos de higiene e desinfecção.
O objetivo do encontro foi discutir e achar soluções
para as execuções de processos higiênico-sanitários nos
serviços de alimentação em geral, nesta época em que
é flagrante a falta de água por conta da crise hídrica,
bem como de fornecer subsídios aos clientes e colaboradores.
Apesar da complexidade da crise hídrica, os organizadores e participantes conseguiram estabelecer algumas ações para serem aplicadas nos serviços de alimentação em geral. Os assuntos abordados e sugestões
apresentadas foram nos processos de higienização de
reservatórios de água, higienização de hortifrutícolas,
higienização de ambientes, equipamentos e utensílios,
rever processos produtivos e verificar a possibilidade
de retirar etapas de pré-preparo que demandem água e,
para plantas de novas instalações, apresentar projetos
propondo a captação de água de pias de produção para
reuso em sanitários ou lavagem de áreas externas.

O evento, na sede da ABERC, reuniu profissionais de nutrição,
microbiologia e fornecedores do segmento de alimentação

Energia e falta de água
O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais)

do Sindeprestem (Av. São Luís, 258 - 18° andar - Centro

e parceiros vão debater com os secretários Altino Ventura,

- São Paulo). O evento tem o patrocínio da ABERC. O Sin-

do Ministério de Minas e Energia, e João Carlos Meirelles,

deprestem, Cebrasse e Abrasel-SP são parceiros do PNBE

da Secretaria Estadual de Energia, o tema “Qual a pers-

neste fórum, que vai discutir a crise hídrica e de geração

pectiva para a energia este ano: vamos ter racionamento?”.

de energia, tão essenciais para a população em geral, para

Será no dia 12 de março, das 17h30 às 19h, no Auditório

a indústria, serviços, comércio e agronegócios.
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Catálogo ABERC de 2015 traz lista de
2078 fornecedores
Publicação tem 104 páginas e novidades na relação de empresas e profissionais
A 20ª edição do tradicional Catálogo
ABERC de Fornecedores para Serviço de
Refeições foi distribuída em fevereiro aos
associados e aos profissionais de compras
de entidades e empresas do setor de refeições fora do lar, além de autoridades dos
poderes executivos e legislativos. São 6 mil
exemplares.
O Catálogo, com 104 páginas, traz 2078
fornecedores selecionados pelos associados
para várias categorias. E está recheado de
novidades, como empresas e profissionais
especializados em atendimento emergencial
(bombeiros e socorristas), decorações em
eventos (artigos e equipamentos) e espaço
para realização de eventos.
Para os fornecedores, estar nas páginas
do Catálogo é uma certificação de eficácia e

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 3957-5001

bons serviços de relacionamento comercial
com os associados da ABERC.

Comoal recebe prêmio de excelência na Espanha
A Comoal - Cozinha Moderna Alimentação, as-

pela Global Trade Leaders Club.

sociada da ABERC, recebeu o prêmio Interna-

O presidente da Comoal, Nelson Folgado,

tional Hotel & Restaurant Quality Award , por

agradeceu aos clientes e aos colaboradores

mérito à excelência e qualidade dos seus produ-

“pela dedicação e profissionalismo, e aos for-

tos e serviços, em evento realizado em Madrid,

necedores e amigos que de alguma forma con-

Espanha, dia 2 de fevereiro de 2015, promovido

tribuíram para esta conquista”.

Parceiros

Hermano

design editorial

Tel.: (11) 5571-8937
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