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EDITORIAL
A ABERC, nos seus 33 anos
de existência, vem mais uma vez,
na sua politica de relacionamento
com seus associados e com entidades paralelas, fazer chegar às
mãos dos empresários e associados o seu ABERC Notícias.
Aproveitando o ensejo, toda
a Diretoria da Associação deseja
aos seus associados, às entidades
congêneres, aos parceiros e aos recursos humanos de suas associadas, votos de Boas Festas e de um
Novo Ano com as benesses da retomada da economia, da sua modernização, da reformulação de
planos sociais e com a esperança
que tudo funcione com eficácia.
Que 2018 seja repleto de resultados!
Boa leitura!
Daniel Rivas Mendez,
Presidente

II Encontro dos Empresários
Representando todo Brasil tivemos a presença de 30 participantes
A FENERC, a ABERC e o SINDERC-SP realizaram importante reunião no dia
8 de Dezembro último no Hotel Pullman São Paulo Guarulhos Airport, com o seguinte TEMA e PROGRAMA:
TEMA: OS DESAFIOS DA ALIMENTAÇÃO PARA COLETIVIDADE PARA OS PRÓXIMOS ANOS.
14h30 - Abertura pelo presidente da FENERC com o Hino Nacional Brasileiro e
introdução ao TEMA.
14h45 - Palestra do Eng. José Carlos Dias Reis, presidente da INTELLIKIT: Cozinha
360 Graus – O Lado Humano da Produtividade.
15h45 - Coffee Break.
16h00 - Palestra da Consultora para o Food Service - Simone Galante: Tendências
para a Alimentação do Futuro - O Futuro é Agora.
17h00 - Painel sobre PERIGOS E ARMADILHAS na Nova Legislação Trabalhista,
mediado por Rogério da Costa Vieira. Participantes: Dr. Marcos Tavares Leite, Eliezer P. Souza e Tarcísio Selbach.
17h45 - Conclusões, recomendações e encerramento pelo presidente da FENERC,
Rogério Vieira.

Boas Festas!
A ABERC deseja a seus associados, fornecedores,

amigos e colaboradores, alegrias na comemoração
do ano novo de 2018 e que ele traga Paz, Saúde e
Excelentes Resultados!

Os objetivos foram plenamente alcançados e os participantes parabenizaram o encontro sugerindo mais reuniões
desse tipo.
O mundo inteiro está mudando! Precisamos acompanhar
as evoluções com inovações. Esse foi o objetivo do Encontro.
Os palestrantes nos mostraram caminhos para atualizações em conteúdos e apresentações que tiveram aceitação do
público e do mercado.

O clímax do evento foi um painel de especialistas em
relações trabalhistas dissecando os emaranhados da nova
Legislação Trabalhista.
O ABERC Notícias parabeniza Rogério, presidente da
FENERC, vice-presidente da ABERC e do SINDERC-SP pela
coordenação e atuação no evento.
Para o primeiro trimestre de 2018 está previsto mais um
Encontro de Empresários.

Recepção do evento

O presidente da FENERC, Rogério Vieira, na abertura do evento
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Simone iniciando sua palestra

VII Prêmio Cebrasse

A CEBRASSE, apesar dos graves problemas que impactam, ainda mais, a vida produtiva, começa a vislumbrar fortes sinais de recuperação econômica, com a aprovação da
Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista.
Com esta sensação de otimismo, reuniu associados e
amigos no tradicional evento de confraternização anual,
oportunidade em que homenageou um grupo de pessoas que tem nos ajudado a atravessar as turbulências.

São perfis que dão brilhantismo nas frentes empresarial, política e de comunicação e que honraram com suas
presenças no VII PRÊMIO CEBRASSE DO SETOR DE
SERVIÇOS.
A ABERC, como associada, se fez representar no concorridíssimo evento/almoço que contou com a significativa presença do presidente da Câmara dos Deputados, RODRIGO
MAIA, entre outras autoridades.

A ABERC entregando prêmio a Ricardo Taira

Os participantes postados ao ouvirem o Hino Nacional Brasileiro
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Comissão de Suprimentos
Mais uma vez destacamos essa Comissão
pela efetividade de ação e presença, razão pela
qual publicamos flagrantes da última reunião

do ano, na Sede da ABERC, e do Almoço de
Confraternização, no Hotel Matsubara, dia 7
de dezembro último.

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

A partir desta edição estamos mudando o título do Catálogo ABERC, que passa a ser: “Catálogo ABERC de Associados e Fornecedores para Serviço de Refeições”, incluindo a figuração das empresas de refeições coletivas como integrantes e abrindo possibilidades de divulgação para nossos associados.
Estamos na época da estruturação do conteúdo da edição de 2018, que será aberto até
20/02/2018. Alertamos que as solicitações de inserção estarão fechando nessa data.

Tel.: (11) 3957-5016

Parceiros

Destaque
Destacamos a premiação do nosso
vice-presidente Ademar Lemos que recebeu no dia 11 de dezembro, em São
Paulo, o Prêmio do LIDE como Empresário do Ano de 2017 da Bahia.
A cerimönia foi no Palácio do Governo de SP com a presença de Fernando
Henrique Cardoso, governador Geraldo
Alckmin, prefeito João Doria, ministro Henrique Meireles, ministro Raul Jungmann e outros
empresários do Brasil que ganharam o prêmio.
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