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EDITORIAL

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO

Estou esperançoso com uma

A ABERC sente-se recompensada por esse ano de 2018, que foi de

vida melhor para o próximo ano.

trabalho árduo e permanente, sempre procurando o melhor para

Continuamos em busca de

seus associados. A eles, razão de sua existência, desejamos que o

melhores dias na remuneração do
esforço dispendido na nossa batalha de trabalho bem feito para retribuir a confiança dos tomadores

ano novo seja pródigo em realizações e sucesso nos seus negócios.
Desejamos, ainda, contar com o esforço e colaboração leal dos

dos nossos serviços. Que haja a

seus fornecedores para vencermos, juntos, as possíveis dificuldades

harmonia do capital e do trabalho

do dia a dia. Uma palavra amiga aos colaboradores das nossas

para a conveniência de ambas as

unidades de trabalho para que possam participar de nossas ale-

partes no procurado ganha-ganha
do nosso dia a dia.
Desejo a todos os associados,
fornecedores, amigos e colabora-

grias, bem como as possíveis tristezas que serão compartilhadas
em ambiente amigo e salutar!

dores um excelente NATAL e um

Que as alegrias do próximo ano de 2019 sejam inúmeras e ver-

PRÓSPERO ANO NOVO.

dadeiras, cheias de Graças durante todo o ano, com paz e alegria

Daniel Rivas Mendez,
Presidente

fraternal!
A Diretoria

Fórum na CNTur debate desenvolvimento do
turismo
Diretor Antonio Guimarães prestigiou o evento representando a FENERC, associada à CNTur
As entidades do Sistema Refeições Coletivas
– FENERC, ABERC E SINDERC SP – prestigiaram o Fórum Nacional de Turismo e Esportes,
que discutiu o tema “O Novo Panorama de Desenvolvimento Social e Econômico do Turismo
e Esportes no Brasil”, na tarde de 26 de novembro, em São Paulo, na sede da Confederação
Nacional do Turismo (CNTur).
O evento foi aberto pelo presidente da Confederação, Nelson de Abreu Pinto. As três entidades de refeições coletivas foram representadas pelo diretor Antonio Guimarães. Diversas
entidades e federações filiadas à CNTur também marcaram presença.

O ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, Nelson de Abreu Pinto, Antonio
Guimarães, entre outros convidados, durante o evento

Legado
O ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, tratou da
importância do momento para o turismo brasileiro. Ele disse que seu Ministério procura investir em qualificação profissional, infraestrutura e promoção do Brasil. “É o legado
que deixaremos para o País”, declarou.
O Fórum também contou com a participação do deputado federal reeleito Celso Russomano, que ratificou a força de
representação da CNTur e das entidades sindicais no Brasil
e a importância do Turismo como fator gerador de emprego
e renda.

Reunião
Na manhã do dia 26, antes do Fórum de Turismo, a FHORESP (Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
do Estado de São Paulo) realizou reunião com representantes de sindicatos da categoria para debater diversos assuntos
de interesse do segmento. Na abertura, o presidente Nelson
de Abreu Pinto ressaltou a importância da reunião e também
falou sobre a retrospectiva das ações da CNTur, destacando
o êxito do reconhecimento e legitimação da entidade pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).

FENERC
Presidida pelo administrador Rogério da Costa Vieira desde sua criação, em
09/12/2002, a FENERC - Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas,
Alimentação para Coletividades, Refeições de Bordo e Cozinhas Industriais é uma
unidade sindical que representa os sindicatos estaduais do País. Ela é filiada à Confederação Nacional do Turismo e Hospitalidade, com sede em Brasília.
A FENERC representa nosso segmento nos Estados onde não há Sindicatos Estaduais ou Sindicatos avulsos sem filiação com os sindicatos oficiais estaduais.
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SindiMais discute relações trabalhistas e atuação
sindical
Congresso apresenta soluções para driblar as incertezas da reforma trabalhista
No dia 23 de novembro, o Maksoud Plaza Hotel sediou
o SindiMais 2018 que, já em sua primeira edição, é considerado um dos maiores eventos direcionados ao setor sindical
no Brasil. A abertura teve a ilustre presença do governador
de SP, Márcio França, e do deputado federal Paulinho da
Força. França enalteceu a importância da iniciativa: “Neste
momento de transição de governos, é preciso que haja uma
organização que proteja os principais direitos das pessoas
que trabalham. A solução é encontrar instituições que façam
isto, sem pensar no lado político-partidário”.

Antonio Guimarães e Sylvio Poltronieri durante o evento

6º SENARC discute no Sul o tema “Venha Viver o
Futuro”
O 6° Seminário Nacional de Refeições para a Coletividade da Região Sul, realizado dia 30 de outubro no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau (SC), reuniu mais de 300
empresários, estudantes e especialistas em alimentação para
discutir as tendências de mercado. O diretor Antonio Guimarães representou a FENERC, ABERC E SINDERC SP, entidades do Sistema de Refeições Coletivas.
Com o tema “Venha Viver o Futuro”, os Sindicatos de Refeições Coletivas do Sul do Brasil (SIERC- RS e SC e Sercopar) trouxeram análises sobre o desenvolvimento do público

consumidor e sugestões de estratégias a serem adotadas pelas
empresas com o objetivo de aprimorar ainda mais o setor.
Juliana Gruber, presidente do SIERC SC, salientou a
expectativa que a entidade tem para o segmento, que vive
um ano atípico, com grandes desafios. Carlos Humberto de
Souza, presidente do Sercopar, relembrou a importância de
se discutir o posicionamento das empresas de refeições nas
áreas da saúde e educação. “Nós sabemos que a alimentação,
desde que seja feita com acompanhamento, pode contribuir
e muito nessas duas áreas”, afirma.

Comissão Jurídico-Fiscal da Associação
volta a fazer reuniões mensais
Uma das mais importantes Comissões da ABERC, a Jurídico-Fiscal, retorna às reuniões mensais com uma pauta significativa e complexa.
Em reunião do dia 6 de dezembro, na sede da ABERC,
estiveram presentes Antonio Guimarães, Dr. Edson Blanco,
Dr. Guilherme Magalhães Chiarelli, Dr. Marcos Tavares Leite, Sra. Nara leal, Dr. Pedro Patti Napoli e o Sr. Paulo Acido-

ri. Apesar de ausente, o Sr. Rogério Vieira, 1º vice-presidente
da ABERC, enviou sua contribuição por meio de pauta que
foi discutida com o grupo presente.
A Comissão Jurídico-Fiscal recebe com satisfação a inclusão de Rogério no grupo, onde ele terá papel importante
pela sua vasta experiência e conhecimento profundo da área
de refeições coletivas e de administração empresarial.
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Confraternização

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

O SINDERC SP fez campanha de doação de cestas básicas. Durante o evento foram doadas cestas para
uma entidade

No dia 30/11/2018, numa chácara em Atibaia, com excelentes instalações, muito verde,
com equipamentos esportivos e um ótimo espaço para festas, o SINDERC SP promoveu a
anual confraternização sindical para alegria de
uma centena de sindicalistas, com dois agradáveis conjuntos musicais, de grande nível e com
um almoço/churrasco que agradou demais os
presentes. Aconteceram vários sorteios, com valiosos brindes. Também aconteceu o já famoso
BINGO. Parabéns ao presidente Eliezer Pereira
Souza, presidente do SINDERC-SP, que foi o comandante das festividades!

Tel.: (11) 3215-7000

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

O encontro da “velha guarda” dos Sindicalistas do
Estado de São Paulo

Tel.: (11) 3957-5016

Parceiros

Tel.: (11) 4225-9400

Alegria e satisfação dos participantes

Ramin, Ana Maria, Guimarães e Tarcisio
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