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EDITORIAL
Coordenei mais uma reunião
do PAACE na sede da Associação.
O primeiro assunto da pauta foi
o Catálogo ABERC de Fornecedores para Serviço de Refeições
de 2017, que nesta edição dará
ênfase ao segmento de segurança
e medicina no trabalho e é importante ferramenta para nosso setor.
Discutimos ainda ações para
valorizar a imagem da ABERC no
mercado de refeições fora do lar e
fortalecer nosso segmento.
Outro assunto importante:
aprimorar estratégias para combater, na Câmara Federal, os projetos que sejam nefastos às refeições
coletivas.
Finalizo esse editorial desejando, a todos os associados, amigos,
fornecedores e entidades do Food
Service, BOAS FESTAS E UM
ANO NOVO ALVISSAREIRO.
Boa leitura!
Daniel Rivas Mendez,
Presidente

PAACE discute temas importantes
para valorização do nosso segmento
Reunião foi coordenada presidente Daniel Rivas Mendez
No dia 25 de outubro ocorreu mais uma reunião do Plano de Ação Anti Crise
Econômica (PAACE), sob coordenação do presidente Daniel Rivas Mendez, na sede
da ABERC. Na pauta, sete importantes assuntos que preparam as empresas para enfrentar possíveis problemas que possam prejudicar nosso segmento.
Participaram da reunião: Alexandre Vidal (GR), Carlos Humberto e José Adão
(Risotolândia), Antonio Guimarães e Paulo Alcidori (ABERC), Silvio Poltronieri
(Sapore), Walter Mello (LC), Mauro De Marchi (Sodexo), Eduardo Hellmeister (La
Bella), Marcos Luiz do Carmo (Vivo Sabor), Adilson Gonçalves (Nutriellos), Rogério
Vieira (Massima) e o Presidente Mendez.
Assuntos em discussão:
1) Dar atenção ao segmento de segurança e medicina no trabalho no Catálogo
ABERC de Fornecedores para Serviço de Refeições, que está na 22ª edição anual e
será lançado no mercado nos primeiros meses de 2017. Uma equipe da Associação já
deu início à venda de espaços para empresas de refeições e fornecedores de produtos
e serviços.
2) Os participantes da reunião definiram que o relacionamento político com o
ministro da Educação, Mendonça Bezerra – sugestão feita anteriormente pelo presidente Daniel Mendez – deverá aguardar oportunidade para formalização do contato.
O objetivo desse relacionamento é mostrar a importância da ABERC no mercado de
refeições fora do lar.
3) PL-7824/2014(projeto de autoria do deputado federal Vicentinho/PT-SP que
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A ABERC deseja a seus associados,
fornecedores, amigos e colaboradores,
alegrias na comemoração do novo
ano de 2017 e durante todo ele.

Reunião do dia 25 de outubro na sede da ABERC

pretende considerar insalubres as atividades em todas as
“cozinhas industriais”). As últimas ações na Câmara dos Deputados relatadas no encontro do PAACE:
- Acompanhamento semanal da pauta da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) e
agendamento de reunião técnica com o autor do projeto.

Proposta de visita a algumas unidades de restaurantes de
empresas e apresentação de estudos e pesquisas sobre o segmento também foram discutidas.
4) Sugestões para atualização da tabela de contribuições
mensais para a ABERC:
- Adilson Gonçalves, da Nutriellos, cobrou demandas da
Associação e a movimentação da Comissão de Mercado sobre o assunto;
- Estudo para atualização da tabela contributiva discutida pelo diretor superintendente Antonio Guimarães e sua
equipe (Confira resultado nesta página).
5) Ideias para melhorar a imagem da ABERC no mercado
nacional também foram discutidas na reunião do dia 25 de
outubro.
6) Apresentação do texto da tablita de correção de preços
na mudança do número de refeições inicialmente contratadas, apresentado por Rogério Vieira, da Massima, que já foi
distribuída aos associados.
7) Também foi discutida a necessidade de elaboração de
tabela de carnes e cereais para consulta dos associados.

Assembleia aprova atualização da tabela
contributiva dos associados
Assembleia Geral Extraordinária de Associados da
ABERC, realizada na tarde de 2 de dezembro, aprovou por
unanimidade a atualização da tabela contributiva mensal a
partir de 1º de janeiro de 2017. A decisão será comunicada
a todos os associados com circular de esclarecimento.
Ademar Lemos (LemosPassos) presidiu a Assembleia, que
contou com a participação do diretor superintendente Antonio Guimarães e da secretária Viviane Schimittel (ABERC),
de Adilson Den Júlio Gonçalves (Nutriellos), Edson Blanco
(GRSA) e o advogado Marcos Tavares (Tavares Leite).

Flagrante da Assembleia na sede da ABERC

Laércio discute em audiência projeto que cria
jornada flexível de trabalho
O deputado federal Laércio Oliveira, vice-presidente da
Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) participou, no dia 30 de novembro, de audiência púbica na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
sobre o PLS 218/2016, que institui o trabalho intermitente
no Brasil. A jornada flexível, também chamada de intermitente, traz solução para as exigências do mundo moderno,
atendendo a quem quer trabalhar apenas em alguns dias
da semana ou em parte do dia e, do outro lado, empresas
que não precisam manter empregados permanentes por 44
horas semanais.
O projeto que trata do tema é de autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que participou da audiência ao
lado do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, além de diri2

Mesa de trabalho na Comissão de Assuntos Sociais do Senado

gentes sindicais e de entidades que representam segmentos empresariais do comércio e serviços. A condução dos
trabalhos foi feita pelo presidente da CAS, Edison Lobão
(PMDB‑MA).

CEBRASSE premia personalidades que contribuíram
para fortalecimento do Setor de Serviços
Cerimônia aconteceu no dia 5 de dezembro, no Salão Nobre do Circolo Italiano, em SP
Com cerca de 250 convidados, a cerimônia do VI Prêmio da Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE)
aconteceu no dia 5 de dezembro, no Salão Nobre do Circolo
Italiano, na capital paulista. Foram premiados o ministro da
Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente do TST, Ives Gandra
Martins Filho, além de parlamentares, empresários e jornalistas.
O vice-presidente executivo da entidade, Ermínio Lima
Neto, recordou que há anos a atividade vem lutando contra empecilhos ao empreendedorismo do setor. Mas destaca
recentes conquistas da CEBRASSE: o avanço da regulamentação da terceirização no Congresso Nacional; o reconhecimento da entidade, pelo Supremo Tribunal Federal, como
Amicus Curiae em processos que tratam da legalidade plena
da terceirização no mercado; e a inconstitucionalidade de
decisões da Justiça do Trabalho.
“O Prêmio CEBRASSE 2016 reconhece essa representatividade, na medida em que todos os homenageados incentivaram e contribuíram para a entidade trilhar esse caminho
que visa, essencialmente, à defesa do Setor de Serviço, mas,
acima de tudo, o engrandecimento da economia nacional
por meio da valorização humana na relação capital x trabalho”, afirmou o executivo.
O diretor superintendente da ABERC e vice-presidente
da CEBRASSE, Antonio Guimarães, representou o Sistema
Refeições Coletivas na cerimônia e, junto com Ricardo Garcia, do SEAC-RJ, e o empresário João Diniz, entregou o prêmio na categoria “Atuação Parlamentar” ao deputado federal
Laércio Oliveira.

Categorias da premiação
Personalidade do Ano - Ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha. Foi representado por Patrícia Audi, secretária do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.
Personalidade Jurídica - Presidente do TST, Ives Gandra
Martins Filho. Foi representado pela secretária geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Márcia Lovane Sott.
Atuação Parlamentar - Senador Antonio Anastasia
(PSDB/MG) e deputados federais Laércio Oliveira (SD/SE);
Alfredo Koefer (PSL/PR); Gorete Pereira (PR/CE); Jorge de
Mello (PR-SC).

Mais um sucesso da CEBRASSE foi o concorrido evento de
premiação dos melhores de 2016

Os diretores da CEBRASSE Guimarães, Ricardo e João Diniz
entregando o PRÊMIO ao Deputado Laércio

Personalidade da Advocacia - Presidente da OAB-SP,
Marcos da Costa.
Personalidade Empresarial do Setor - Empresário Laércio
Cosentino, presidente da TOTVS.
Personalidade Mídia de Rádio - Jornalista José Paulo de
Andrade.
Destaque na Imprensa - Jornalista Willian Corrêa.
Personalidade Acadêmica - Professor Afonso Pastore.
Ação Social - Entidade Amigos do Bem (representada
pela presidente Acione Albanesi).
Liderança do Setor - Empresários Vander Morales, João
Palhuca e Rui Monteiro, membros do Conselho Deliberativo
da CEBRASSE.
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ABERC participa da edição 2016 do NUTRIGEN
Evento no Rio de Janeiro também comemora 30 anos do Grupo Executivo de
Nutrição

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

A Associação Brasileira das
tande na tradicional feira de
Empresas de Refeições Colenegócios, que conta com extivas, em parceria com a Feposição de produtos e servideração do setor, a FENERC,
ços do mercado da nutrição
foi uma das principais patroe gastronomia. A administracinadoras da 11ª edição do
ção do estande foi coordenaNUTRIGEN, evento anual do
da pela empresa associada
Grupo Executivo de NutriLC Restaurantes, em nome
ção (GEN), que aproveitou o
da Associação e Federação.
acontecimento, no Rio de JaLá foram apresentadas as
neiro, para comemorar seus
principais ações e distribuí30 anos de existência.
das publicações do Sistema
A presidente do GEN, Ceci
Refeições Coletivas.
Santiago, abriu o 11º NUNas apresentações de paTRIGEN, dia 20 de outubro,
lestras e workshops, os debadando as boas vindas a todos
tes giraram em torno de teos presentes e agradecendo
mas como segredos para uma
publicamente os parceiros, Estande da ABERC/FENERC na
carreira de sucesso, nutrição
com destaque para a ABERC, tradicional exposição de produtos e
clínica, ações para fortalecipatrocinadora na categoria serviços
mento da categoria, empreouro e que participa desde a primeira edição do endedorismo e alimentação saudável. Também
evento.
houve a entrega de premiações do 5° Prêmio
A ABERC e a FENERC montaram um es- NUTRIGEN 2016.

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 3957-5016

Tel.: (19) 2106-7300

SENARC discute oportunidades de negócios
A ABERC e o SINDERC SP representaram
o Sistema Refeições Coletivas na 4ª edição do
SENARC – Seminário Nacional de Refeições
para a Coletividade da Região Sul, realizado
no dia 27 de outubro em Curitiba, Paraná.
A ABERC e a FENERC foram apoiadoras
do evento, organizado pelo SERCOPAR (Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas e
Alimentação Escolar do Paraná) em parceria
com o SIERC/RS-SC (Sindicato das Empre-

sas de Refeições Coletivas dos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina).
Neste ano, o seminário teve como tema “oportunidades”, mostrando aos empresários do setor
que é possível driblar a crise econômica, registrar crescimento, apostar em novos produtos,
serviços e fontes de receita para seus negócios.
Importante e com presença significativa de
empresários, foi realizada a Reunião Anual já
tradicional no evento da SERCOPAR.

Parceiros

Tel.: (11) 5084-5713
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