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EDITORIAL
Estamos adentrando o novo
ano sem termos resolvido os problemas do ano velho.

Presidente da ABERC aprofunda
discussão das ações do PAACE
Daniel Mendez coordenou mais uma reunião sobre os temas que os
seis grupos estão desenvolvendo

Reconhecemos que a atual
equipe econômica ganhou um
“abacaxi” dos grandes. Uma herança maldita!
Neste 2017 tem o governo
conseguido algumas vitórias, mas
ainda é pouco para colocar a “máquina” nos trilhos.
E, para complicar, uma ação
benéfica, mas antinação, apareceu
como “carne fraca”.
Tivemos oportunidade de nos

Dirigentes do Sistema Refeições Coletivas e associados se reuniram no dia 14 de
março, na sede da ABERC, para mais uma rodada de discussões sobre as ações do
PAACE. Durante a reunião, liderada pelo presidente Daniel Mendez, também foi
ministrada palestra sobre a empresa FSMax Systems.
Participaram do encontro: Adilson Den Júlio Gonçalves (Nutriellos); Alberto Ramin Jr. (FENERC); Antonio Guimarães (Sistema Refeições Coletivas); Daniel Mendez
e Silvio Poltronieri Neto (Sapore); Nathália Ferreira Faria e Jácomo Antonio Moretti
(SINDERC-SP); Mauro De Marchi (Sodexo); Paulo Alcidori (ABERC); Rogério da
Costa Vieira (Mássima); Walter Mello (LC).
Viviane Schimittel, da ABERC, secretariou a reunião.
Antonio Guimarães fez a apresentação geral das ações do PAACE e prestou uma
homenagem ao presidente Daniel Mendez, por seu apoio ao Catálogo ABERC de
Fornecedores, edição 2017, que já está sendo distribuído. Em seguida, informou que
Adilson Den Júlio e Alberto Ramin Jr. passaram a fazer parte da equipe do PAACE.

comunicar com todos os associados com posicionamento da

Grupos

ABERC, que pode ser estendida

Daniel Mendez desenvolveu os temas da seguinte pauta dos grupos de discussão:
GRUPO IV - Aumento da Produtividade. Palestra de Rubens Ruiz, de apresentação da empresa FSMax Systems, que está começando a atuar no Brasil com sistemas
específicos para refeições coletivas, hospitais e outros segmentos. A empresa possui
6 escritórios no Brasil e está operacional em 13 países.
Depois da palestra, o presidente da ABERC solicitou que se faça um convite para
a Teknisa ministrar palestra na próxima reunião do PAACE.
GRUPO I - Ações junto ao Congresso + Câmaras Estaduais ou Municipais, visando eliminar o excesso de tributos e a constante burocracia que recai sobre a
atividade de refeições coletivas, reconhecendo o valor social da atividade e dando
uma dimensão para serviços voltados à qualidade de vida. Foi debatido o Projeto
Insalubridade, do deputado federal Vicentinho. Foi enfatizado que com os fornos
combinados não há o que falar de insalubridade. Mauro De Marchi e Daniel Mendez propuseram enviar, ao deputado, resultados de ações trabalhistas que foram
vencidas negando insalubridade.
Em fevereiro, a ABERC já tinha enviado correspondência e e-mail, convidando
Vicentinho, conforme já combinado no final de 2016, para visitas às unidades ope-

aos seus clientes, afirmando que
o nosso segmento não tem seus
produtos afetados, pois todas as
nossas Unidades de Alimentação
e Nutrição (UAN´s) têm nutricionistas cuja função principal é
garantir a qualidade e a segurança
alimentar.
Boa leitura!
Daniel Rivas Mendez,
Presidente

Participantes da reunião da ABERC discutiram várias ações em prol do segmento de refeições coletivas

racionais de refeições visando analisar o problema da insalubridade. Daniel Mendez sugeriu que seja enviada outra
correspondência, anexando laudos técnicos enfatizando que
hoje as cozinhas não são insalubres por conta das novas tecnologias. Silvio Poltronieri Neto providenciará o envio.
GRUPO II - Sensibilizar Políticos e Público de Opinião e
Imagem + Focar na manutenção da atividade e o seu fortalecimento financeiro. O folder “Alimentação do Brasileiro”, já
divulgado, será revisado no que se refere a números de mercado, de empregados, de fornecedores, qualidade de vida,
empregos diretos e indiretos, produtividade, saúde, geração
de empregos fora dos grandes centros e, principalmente, do
montante de impostos pagos pelas empresas de refeições
coletivas. Paulo Alcidori e Sílvio Poltronieri vão fazer o levantamento dos dados para a elaboração de novo folder. Rogério da Costa Vieira, presidente da FENERC, informou que
o folder pode substituir o “Livro Branco”, que traria dados
sobre o setor.

GRUPO III - Preservação das Margens + Flexibilização
das Regras de Preços Anualizados + Balizar sobre a evolução
de uma Cesta de Alimentos. A Tablita versão 2.0 é mais uma
opção para buscar benefícios para as empresas de refeições
coletivas. A Tablita é prática e objetiva, com valores e fórmulas para redução do número de serviços.
GRUPO V - Preservação da Estrutura Financeira e Operacional das Entidades Líderes. Avaliação do reajuste da tabela de contribuições mensais da ABERC, que aumentou a
receita da entidade.
GRUPO VI - Valorização dos nossos Serviços. Adilson
Den Júlio sugeriu uma campanha de novos associados para
que a ABERC tenha novas entradas financeiras. Walter Mello
disse que ainda é baixa a frequência das empresas associadas nas reuniões mensais da Comissão de Suprimentos e
Rogério Vieira sugeriu que fosse feito teleconferência para
os associados que não podem comparecer, principalmente
àqueles que estão em outras cidades/Estados.

Assembleia Legislativa de SP homenageia
presidente Mendez
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou,
na noite de 20 de fevereiro, Sessão Solene com a finalidade
de homenagear o empresário Daniel Mendez, presidente e
fundador da Sapore, multinacional brasileira de restaurantes
corporativos, e presidente da ABERC.
A solenidade, no Plenário “Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira”, foi presidida pelo deputado Fernando
Capez, presidente da Assembleia e autor da iniciativa. Ele
explicou que a homenagem a Daniel Mendez se deve aos
inestimáveis serviços prestados a São Paulo e ao Brasil. A
Sapore foi a empresa que representou o Estado na gastronomia olímpica, a Rio 2016, sendo inclusive convidada para as
Olimpíadas de Tóquio, em 2020.
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“Para nossa ABERC é motivo de regozijo o mérito da superação, com sucesso, do complexo atendimento das Olimpíadas Rio 2016”, comentou Guimarães.
A trajetória pessoal e empresarial de Mendez foi louvada
pelo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo, Silvio Hiroshi Oyama. Ele ressaltou que a carreira
de um empresário “está sujeita aos percalços da economia e
exige coragem”.
O jornalista Marcio Moraes destacou que o trabalho é e
sempre será a alma desse país. “O trabalhador, que acorda
cedo com um sorriso no rosto, deve ser homenageado todos
os dias na Casa do Povo”, acentuou.
Mendez agradeceu a homenagem e falou da infância

Silvio Hiroshi Oyama, Daniel Mendez, Fernando Capez, Juan Quirós (presidente da Agência SP Negócios) e o jornalista Marcio Moraes
na cerimônia

Presidente Mendez agradece os presentes
na solenidade

Mendez com os membros da mesa de
cerimônia da Sessão Solene

pobre no Uruguai, e da forma como trabalha e se relaciona com seus colaboradores. Comentou o desafio do fornecimento de alimentação aos atletas que participaram das
Olimpíadas Rio 2016, “trabalho reconhecido internacionalmente”.

Antonio Guimarães e esposa prestigiaram
a homenagem ao presidente da ABERC

Vários diretores do Sistema Refeições Coletivas e da Sapore prestigiaram a cerimônia de homenagem a Daniel Mendez. Do Sistema de Refeições Coletivas, participaram Antonio
Guimarães e a esposa Marisa, Viviane Schimittel, Adilson Den
Júlio Gonçalves, Marcos Marchezini e Silvio Poltronieri Neto.

Comissão de Suprimentos tem a primeira reunião
do ano com a presença de fornecedores
A reunião da Comissão de Suprimentos da ABERC, dia
10 de maio, a primeira de 2017 com apresentação de fornecedores, coordenada por Cristiano Campbell, contou com
participação de 12 profissionais da área. Foram discutidos
ainda vários assuntos de interesse dos associados.
No início dos trabalhos, Eliana Saba, da Sabá Ambiental, apresentou os produtos do grupo, especialmente a linha ACCELL, de limpeza e remediação ambiental. Lucas

Blini, gerente comercial da Verus Ambiental, fez a apresentação do ACCELL CLEAN SWA e distribuiu amostra aos
presentes.
Em seguida, representantes do Instituto Ovos Brasil fizeram palestra sobre “Os Benefícios no Consumo de Ovos”.
O instituto está fazendo uma intensa campanha de divulgação da importância do consumo de ovos em todas as refeições, para os vários segmentos, em todas as idades. Os
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representantes da
entidade foram Jonathan Leopoldino
dos Santos, Tabatha
S. R. Lacerda e a
nutricionista Lucia
Endriukarte.
A Dra. Lucia
explicou: “Um ovo
possui, em média,
126 mg de colina.
Aliado a outros be- O coordenador Cristiano
nefícios já compro- Campbell
vados para a saúde,
este dado atesta que o ovo é fundamental para
a alimentação diária. O consumo de um a dois
ovos por dia melhora a ingestão do nutriente,
atendendo quase que integralmente as necessidades da faixa etária de crianças até 6 anos e a
50% do recomendado às demais idades”.
O Dr. Eneo Alves Silva Jr., biomédico e mestre PHD em Controle Higiênico Sanitário de
Alimentos, convidado especial da Comissão
de Suprimentos, encerrou a reunião com uma
mensagem positiva sobre o ovo ao citar a bactéria salmonella: “Antigamente, a incidência da
salmonella era de uma em cada 500 ovos. Hoje

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

Participantes lotaram a sala de reunião da
ABERC

este número já está em uma para cada 100 mil
ovos”, afirmou.
A Pão de Batata & Cia ofereceu o café da
manhã aos presentes. Todos puderam degustar
diversos salgadinhos assados e fritos.

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

Reunião de abril
A próxima reunião da Comissão de Suprimentos está agendada para o dia 7 de abril, às 9
horas, na sede da ABERC, quando se debaterá a
reestruturação da comissão e planejamento das
reuniões.

Tel.: (11) 3957-5016

Parceiros

Tel.: (11) 5084-5713
Fornecedores selecionados pelos associados

Já está sendo distribuída a 22ª edição do Catálogo ABERC de Fornecedores para Serviços de Refeições e Serviços Corporativos e de Qualidade. Referente a 2017, o Catálogo tem, em 108 páginas, uma lista de
1.957 fornecedores, em várias categorias.
Os 6 mil exemplares estão sendo entregues para um seleto público‑alvo: associados do Sistema Refeições Coletivas, maiores restaurantes comerciais do Brasil, hospitais, hotéis, principais flats, cadeias de
fast‑food, entre outros.
O Catálogo ABERC é uma importante ferramenta de trabalho para
os compradores do mercado de foodservice.

Catálogo ABERC de fornecedores para serviço de refeições e serviços corporativos de qualidade

Associação entrega Catálogo de Fornecedores 2017

Alimentação Nutricional
Apoio Corporativo Racional
Sustentabilidade Ambiental
Responsabilidade Social
Qualidade de Vida Essencial
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Tel.: (11) 5539-1061

Tel.: (43) 99955-3268

EXPEDIENTE
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas
Rua Estela, 515, Bloco B, conjunto 62 Paraíso
CEP 04011-904 - São Paulo/SP - Fones: (11) 5573-9835
5572-9070 - Fax: 5571-5542
Internet: www.aberc.com.br
E-mail: aberc@aberc.com.br
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