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EDITORIAL
Estou sentindo energia nos
colaboradores membros do GPE
(Gestão Participativa Eficaz).
Além dos três grupos, conforme já
anunciado, a estrutura tradicional
da Associação também está muito
ativa. Pelas reportagens que apre‑
sentamos nesta edição pode se ver
as ações das Comissões Tradicio‑
nais.
É também com satisfação
que vemos a realização do nos‑
so tradicional encontro anual, o
6º SENARC, criado e realizado
pelo SERCOPAR, que este ano
será em Blumenau no dia 30/10.
É o Sistema de Refeições Co‑
letivas caminhando no objetivo
de Inovar, Criar, Desenvolver e
Evoluir!
Boa leitura!
Daniel Rivas Mendez,
Presidente

Presidente Mendez acompanha de
perto as ações do GPE
Grupos de Gestão Participativa Eficaz caminham em paralelo à
estrutura da Associação através de uma gestão matricial
O presidente Daniel Mendez incentivou a continuidade dos trabalhos
dos três grupos de GPE. Ele destacou que o GPE I, sob coordenação de Wal‑
ter Francisco de Mello, optou em primeiro plano para o tema imagem da
ABERC, “mostrando a importância da alimentação na saúde e no bem‑estar
do ser humano”. O plano aprovado se baseará nos seguintes desafios:
1) A complexidade do sistema alimentar;
2) A sustentabilidade da alimentação;
3) O desperdício alimentar;
4) A alimentação em meio hospitalar;
5) A alimentação em meio escolar;
6) Os novos desafios em segurança alimentar;
7) A influência do processamento alimentar e na sua biodiversidade;
(cont. pág. 2)
8) As múltiplas significações da refeição;
Empresários da CEBRASSE participantes do jantar comemorativo (confira na página 4)

Primeira ação do GPE II – Reunião com Entidades Afins

9) As múltiplas facetas do consumidor;
10) As novas tendências de mercado e o foco no
cliente.
A mão de obra utilizada numa prestação de serviços
é um dos aspectos mais importantes e valiosos para seu
sucesso. O processo produtivo só se realiza quando há
eficiência e comprometimento das pessoas.

Ações Civis Públicas
Segundo o presidente da ABERC, o GPE II está
trabalhando intensamente “com as entidades empre‑
sariais com segmentos com os mesmos fins – a ali‑
mentação fora do lar”. O grupo coordenou junto à
Diretoria a impetração de Ações Civis Públicas contra
efeitos de resolução do Conselho Federal de Nutricio‑
nistas através do Escritório Tavares Leite Sociedade de
Advogados.
As ações foram protocoladas em: ABERC 29/06 e
FENERC 28/06/18.
A ação impetrada pela FENERC (101265914.2018.4.01.3400), na 8ª Vara Federal Cível da
SJDF, foi distribuída junto à Justiça Federal da Pri‑
meira Região (Brasília); a da ABERC (501560664.2018.4.03.6100), na 26ª Vara Cível Federal de São
Paulo, e foi distribuída na Justiça Federal da Terceira
Região (SP).
Até o momento, as entidades têm as seguintes po‑
sições nas ações:
Ação Civil Pública – FENERC: Em primeira instância
o juiz julgou improcedente a ação sem resolução do
mérito por entender que a FENERC é uma entidade
sindical de 2º grau, logo, seus associados não teriam
interesse no mérito da questão por serem sindicatos e
não empresas.
Foi interposto Recurso de Apelação demonstrando
que há jurisprudência que reconhece que mesmo fe‑
derações podem representar os interesses da categoria
econômica em geral, inclusive das empresas associa‑
das a seus sindicatos. E reiterado o pedido de que seja
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concedida a liminar imediata pelo desembargador re‑
lator.
Posição atual: Prazo para o Conselho Federal de
Nutricionistas Contrarrazoar nossa Apelação.
Ação Civil Pública – ABERC: Em primeira instân‑
cia o juiz não concedeu a liminar para suspender a
Resolução do CFN. Entendeu que, em princípio, as
empresas representadas na ação têm atividade de nu‑
trição e, por isso, estariam sujeitas às normas do CFN.
Foi interposto Agravo de Instrumento, com pedi‑
do de efeito ativo, para concessão da liminar, contra
decisão.
Posição atual: Processo distribuído para a desem‑
bargadora Mônica Nobre, aguardando despacho.

Eficácia
O GPE III tomou como objetivo primeiro, “inovar
em todas as áreas de nosso segmento à procura da
eficácia de gestão e sua racionalização”. Como itens
prioritários, destacamos:
• Sistemas de produção de refeições em cadeia quente
- Cook-serve
- Cook-warm-hold
• Sistemas de produção de refeições a frio
- Cook-chill
- Cook-freeze
• Sistema steamplicity
- Sous-vide
- Pasteurização
- Hot-fill
• Tecnologia de barreiras – Hurdle technology
• Sistema de gestão informatizado
Para que os investimentos se transformem em re‑
sultados futuros, é necessária uma boa interligação
entre todos os departamentos das empresas, mormen‑
te a criação de rotinas transversais aos departamentos
de operação, qualidade e compras.

Comissão de Suprimentos avalia fornecedores
no mercado, atende alguns associados e está buscan‑
do novos clientes.
Os encontros da Comissão de Suprimentos da
ABERC são mensais. Entre em contato com nossa Se‑
cretaria para maiores informações.

Nas reuniões, representantes de empresas fazem apresentação
de produtos

A última reunião da Comissão de Suprimentos da
ABERC, realizada em nossa sede, no dia 14/9/2018,
às 9h, contou com a presença de Cristiano Campbell,
Cristina Peçanha, Elissandra R. S. Yamada, José Maria
Manoel Filho, Luis Maurício Leme Bertosini, Priscila
A. Faciolo, Rosemary Sem de Souza, Vanessa M. Mar‑
tins e Ana Maria Uccella.
Tivemos a apresentação da Copra Alimentos, em‑
presa especializada em processamento de coco seco.
Produtos: Óleo de coco (extravirgem, sem sabor, sa‑
bor laranja, sabor limão, virgem e spray); Açúcar de
coco; Farinha de coco sem glúten; Leite de coco; Coco
ralado; Manteiga de coco sem glúten; Chips de coco
orgânico; Néctar de coco (similar ao mel); Coco ami‑
nos (sabor similar ao molho de soja); Óleo de coco em
cápsulas - linha natural.
A empresa Goiás Verde fez a segunda apresentação.
Ela é fornecedora de vegetais (milho, ervilha, dueto,
seleta de legumes, grão de bico e feijão preto e carioca
- pronto para servir); atomatados (molhos e extratos);
condimentos (ketchup, mostarda, maionese e molho
barbecue); conservas (azeitonas verdes, champignon,
pimenta biquinho, cebolinha e alcaparras).
Tivemos ainda a apresentação e o café da manhã
patrocinado pela Prima Clean Lavanderia. Há 12 anos

Comissão TécnicoOperacional discute
padrões microbiológicos
de alimentos
Em 15/8/2018 foi realizada concorrida reunião da
Comissão Técnico-Operacional, na sede da ABERC,
com a presença de 22 profissionais de empresas as‑
sociadas.
O principal assunto da pauta foi “Revisão da RDC
12 sobre Padrões Microbiológicos de Alimentos”. O
palestrante foi o Dr. Eneo Alves da Silva Jr, profissio‑
nal que é benemérito assessor da ABERC. A coorde‑
nadora da Comissão e diretora técnico-operacional
Simone Bernini prometeu para outubro uma nova
reunião.

Vinte e dois profissionais de empresas associadas
participaram da reunião
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Lançamento de Núcleo de Serviços
mostra o dinamismo da CEBRASSE
A Central Brasileira do Setor de Serviços

5 - Campanhas possíveis: pelo meio

continua ativa no seu mister de representar

ambiente, evitar desperdício, filantrópicas

vários segmentos do setor de serviços, in‑

etc.;

clusive o nosso!
Em 17 de setembro, a entidade reuniu
executivos e empresários para relançar o

Associados

6 - Problemas comuns: deficiente, apren‑
dizes, preço inexequível, compras e contro‑
les;

Núcleo de Serviços CEBRASSE. Coordena‑

7 - Debate sobre serviços que a entidade

do pelo diretor jurídico Percival Maricato,

pode prestar: seguros, planos de saúde, con‑

os presentes debateram a seguinte pauta:

vênios, ações de marketing, controles etc.;

1 - Situação atual das entidades e formas

Patrocinaram
esta Edição:

8 - Reforma Tributária e ações do setor.

Tel.: (11) 3215-7000

Tel.: (11) 2135-3000

de fortalecê-las política e financeiramente;
estrutura de gestão; eficiência e práticas que
estão dando certo etc.;

Também no dia 17, à noite, a CEBRAS‑
SE reuniu empresários e associados para o

2 - A atuação da entidade na profissio‑

lançamento da Revista Serviços. Na ocasião,

nalização de empresários e trabalhadores

distribuiu exemplares da publicação que re‑

através de cursos, palestras, seminários etc.;

gistra a extensa atividade da Central nos úl‑

3 - Brainstorm: como a CEBRASSE po‑

timos meses a serviço do desenvolvimento

deria obter mais associados, entidades e
empresas em cada setor;

do Brasil.

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 3957-5016

Parceiros

Uma centena de empresários brindou

4 - Comunicação: quais os meios mais

a iniciativa, durante o jantar comemorati‑

eficientes que têm sido usados em cada en‑

vo no Círculo Italiano San Paolo (foto na

tidade?

1ª página).

Tel.: (11) 4225-9400
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