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EDITORIAL
Inovar, Criar, Desenvolver e
Evoluir são ações estabelecidas
pela nova diretoria da nossa Associação para agilizar sua gestão.
Por conta disso, nosso Programa de Gestão Participativa Eficaz está mostrando os primeiros
resultados. Foram criados três
GPEs, cada um deles sob a coordenação de um diretor.
O GPE I busca aumentar o
número de associados e preservar a imagem da Associação para
conseguir resultados, mostrando
a importância da alimentação na
saúde e no bem-estar do ser humano.
O GPE II visa manter relações
com os Três Poderes da República e com entidades empresariais
afins.
Já o GPE III racionaliza nossas
gestões para inovar em todas as
áreas de nosso segmento na procura da eficácia na governança
ética e administrativa.
Agradecemos os coordenadores e todos os membros dos grupos pelos seus esforços voluntários.

Presidência inova na busca da
eficácia em gestão
Nova diretoria da Associação começou inovando sua gestão com
ênfase na participação de equipes no sistema matricial
O presidente da ABERC, Daniel Rivas Mendez, estabeleceu um tema para sintetizar seus objetivos, ou seja, INOVAR, CRIAR, DESENVOLVER E EVOLUIR!
Em meados de março, foram dados os primeiros passos na implantação do Programa de Gestão Participativa Eficaz (GPE), que substituiu o Plano de Ação Anti
Crise Econômica (PAACE).
Foram criados três grupos multidisciplinares, com três GPEs. São eles:
GPE I - Buscar a preservação da imagem e conseguir resultados condizentes com
base na importância da alimentação na saúde e no bem-estar do ser humano. Aumentar o número de associados.
Coordenador: Marco Aurélio Crescente.

Daniel Rivas Mendez,
Presidente

Primeira ação do GPE II – Reunião com Entidades Afins

Inovações

Dr. Marcos explanando sobre medidas a tomar

O primeiro grupo a se instalar foi
o III. Na ocasião, seu coordenador
Rogério assim se manifestou:
“Aceitei o convite do presidente
Daniel Mendez e do Guimarães para
coordenar o GPE III, lembrando que
a ideia originou-se do ENCONTRO
ANUAL DOS EMPRESÁRIOS promovido pelo SERCOPAR (Curitiba), com
desdobramento no encontro de 8 de
dezembro de 2017 em Guarulhos,
realizado no Hotel Pullman, onde em
ambos participei como palestrante.
Nos dois encontros os empresários se manifestaram sugerindo ações
de desenvolvimento e inovações para
o segmento. Para operacionalizar as
recomendações, a presidência da
ABERC criou o GPE, que aceitei coordenar o grupo III.
Minha equipe já está estruturada e
é composta por Walter Francisco de
Mello, Décio Bernini, Alberto Ramin
Jr. e Paulo Alcidori. Nossa primeira
reunião foi no último dia 19 de abril,
na sede da ABERC, das 10h às 12h30.
O nosso GPE III é desafiante.
Nosso objetivo é racionalizar nossas
gestões e inovar em todas as áreas de
nosso segmento, na procura da eficácia na governança ética e administrativa.”

Objetivo alcançado

GPE III reunido aprovou o Sistema

GPE II - Manter relações com os Três Poderes da República e
com entidades empresariais com objetivos afins.
Coordenador: Antonio Guimarães.
GPE III - Racionalizar nossas gestões e inovar em todas as
áreas de nosso segmento na procura da eficácia na governança ética e administrativa.
Coordenador: Rogério da Costa Vieira.
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O segundo grupo, coordenado
pelo Guimarães, tem como membros: Eliezer P. Souza, Silvio Poltronieri Neto, Ademar Lemos, José Adão
Batisteti e Paulo Alcidori.
Por sinal, cabe registrar que um
dos objetivos do GPE II (“relações
com entidades empresariais com objetivos afins”) foi alcançado com o notável encontro de 21
de maio, quando nos reunimos na ABERC para traçar rumos
sobre resolução do CFN (Conselho Federal de Nutricionistas).
Estavam presentes na reunião do Grupo II: Alberto Lyra
(ANR), Alberto Ramin Jr (FENERC), Diogo Telles (CEBRASSE), Edleuza Modesto (SODEXO), Joice Dias F. P. de

Mudança na coordenação

Flagrante da reunião de Rogério e equipe GPE III

Campos (GRSA), José Adão Batisteti (SERCOPAR), Marcos Tavares Leite (JURÍDICO ABERC/FENERC), Percival
Maricato (ABRASEL), Sergio Martins Machado (CNTHUR/
FHORESP), Silvio Poltronieri Neto (SAPORE), Tarcisio
Casa Nova Selbach (SIERC RS-SC) e Antonio Guimarães
(ABERC/FENERC).

Também em maio, o Grupo I trocou o coordenador Marco Aurélio, a pedido deste que,
por estar em Brasília, há dificuldades para reunir-se com os membros do seu grupo, do qual
ele continua como membro. Nosso vice-diretor
Walter Francisco de Mello (LM NEFFA) aceitou coordenar o GPE I, além de ser membro do
GPE III.
O presidente Daniel Mendez agradeceu ao
Walter e elogiou seu posicionamento voluntário
e participativo, ratificando seu espírito associativo.
O GPE I ficou assim constituído:
Coordenador: Walter Francisco de Mello.
Membros: Marco Aurélio Crescente, Adilson
D`Ingiullo Gonçalves, Alberto Ramin Jr, Tarcísio Selbach e Silvio Poltronieri Neto.
A presidência da ABERC agradece aos três
coordenadores e todos os membros da Gestão Participativa
Eficaz pelos seus esforços voluntários em prol da eficácia,
que beneficiará todos os associados. Como o Guimarães
sempre repete: “A união faz a força. É a força da categoria,
onde o interesse coletivo está acima do individual!”

Diretores discutem novas ações da ABERC
Participaram da reunião os seguintes diretores: Alberto
Ramin Jr. (FENERC), Rogério da Costa Vieira (ausentou
se antes do registro fotográfico), da MÁSSIMA ALIMENTAÇÃO, Walter Francisco de Mello (LM NEFFA), Elezir
da Silva Junior (SAPORE), Marcos Galvão (LC ADM. DE
RESTAURANTES), Adilson D’Ingiullo Gonçalves (NUTRIELLOS), Luis Mauricio Leme Bertosini (NS GROUP) e
Antonio Guimarães (ABERC/FENERC).
Antonio Guimarães abriu a reunião agradecendo aos presentes e justificando a ausência do presidente Daniel Mendez, solicitando ao vice-presidente Elezir da Silva Junior que
presidisse a reunião, com a seguinte pauta:
1) Indicação e nomeação de diretores.
2) Discussão e ratificação das diretrizes do GPE (Gestão Participativa Eficaz).
3) Análise dos valores das contribuições mensais.
4) Palavra livre.
Eduardo Fernandez Y. Gonzalez Hellmeister (LA BELLA
GASTRONOMIA), eleito na Assembleia de 12 de março de

Primeira reunião da Diretoria (2018/2019) após posse

2018 no cargo de diretor de Recursos Humanos e Gestão,
solicitou a renúncia à diretoria a partir de 16 de abril de
2018, mantendo-se como associado. Foi aprovado seu pedido por unanimidade. Conforme o disposto no Artigo 14º,
Parágrafo 3º dos Estatutos Sociais da Associação, foi colocado em votação a indicação do novo diretor de Recursos
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Humanos e Gestão, Ederson Christian Alves de
Oliveira, da REAL FOOD ALIMENTAÇÃO. Seu
nome foi aprovado por unanimidade.
Para o cargo de vice-diretor de Administração e Finanças, que estava vago, foi indicado
Walter Francisco de Mello, da LM NEFFA. Seu
nome também foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, os presentes deliberaram e ratificaram a possibilidade dos indicados completarem e comporem a diretoria da Associação,
podendo exercer as funções executivas da administração conforme o previsto no Artigo 15º
e seguintes dos Estatutos Sociais.
Depois, os participantes da reunião discutiram outros assuntos de interesse dos associados:

Discussão e ratificação das diretrizes do
GPE III
Antonio Guimarães deu notícias sobre a primeira reunião, a do grupo GPE III (Gestão Participativa Eficaz). Ela foi considerada pelo coordenador Rogério da Costa Vieira e pela equipe
como excelente. A equipe ficou composta por
Alberto Ramin Jr, Luis Camilo Silva, Décio

Bernini, Paulo Alcidori e Walter Francisco de
Mello.

Análise dos valores das contribuições
mensais

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

O presidente da reunião, Elezir da Silva Junior, comunicou que esse item foi colocado em
pauta para discussões preliminares, pois o caixa da Associação está mostrando declínio. Após
análise dos presentes e várias sugestões se decidiu implantar cobrança de benefícios e aumento
do número de associados como primeiras ações.
Tel.: (11) 3215-7000

Temas livres
Elezir sugeriu ações da ABERC para reduzir
outros impostos e ICMS em vários Estados. Ficou de agendar reunião com o Jurídico da Associação.
Também considerou importante reativar as
Comissões de Recursos Humanos, Jurídico Fiscal e Técnico Operacional.
Outra sugestão foi a reestruturação do site
da ABERC, com senha para acesso de alguns dados somente para os associados.

ABIA organiza Congresso de Food
Service com apoio da ABERC
A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) vai realizar em outubro, em São
Paulo, o 11º Congresso Internacional de Food Service com apoio da ABERC e de várias entidades afins. Os objetivos são incentivar a troca de experiências entre a indústria e os operadores do
Food Service, discutir as oportunidades que existem entre o setor industrial e a cadeia operadora
e reunir os players do mercado para ampliar o conhecimento internacional, nacional e regional.
O 11º Congresso Internacional de Food Service vai acontecer no dia 4 de outubro de 2018,
no Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro. Avenida Engº Eusébio Stevaux, 823,
Centro de Convenções. Até 2017, mais de 5.000 congressistas participaram do evento.

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 3957-5016

Parceiros

Tel.: (11) 4225-9400
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