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EDITORIAL
Começamos o ano esperançosos de tê-lo bom, apesar das dificuldades econômicas que assolam
o nosso país.
Nosso produto é nobre e necessário para a saúde e restauração física dos trabalhadores brasileiros, principalmente os de baixa
renda.
Apesar de nossos resultados
nos últimos anos estarem defasados e serem pouco remuneratórios, cada vez mais buscamos a
qualidade, que é nosso lema para
satisfação dos usuários de nossos
serviços.
Acho que merecemos ser reconhecidos pelos nossos clientes
para que possamos dar o melhor
de nós na busca da otimização.
Daniel Rivas Mendez,
Presidente

ABERC, FENERC e SINDERC SP se
preparam para o futuro
Entidades das empresas de refeições corporativas e coletivas se
reúnem para inovar e racionalizar suas administrações
No dia 28 de março, no Hotel Pullman Ibirapuera, representantes da
ABERC, FENERC e SINDERC SP reuniram-se para buscar parâmetros para
a adequação ao que se imagina será o futuro das empresas e do cenário que
se projeta para os próximos anos.
A reunião foi conclusiva e já se prepara para mudanças que devem ocorrer a partir de agora.
Os participantes capitaneados pelo presidente Daniel Rivas Mendez e
Rogério Vieira foram: Eliezer Souza, Ademar Lemos Jr, José Adão Batisteti,
Alberto Ramin Jr, Tarcisio Selbach, Paulo Alcidori e Antonio Guimarães.
Eles pousaram na foto abaixo em flagrante para registrar a importância da
iniciativa.
Momento de decisão dos dirigentes do Sistema Refeições Coletivas

Diretoria da CEBRASSE discute ampla pauta
Entre os assuntos, agenda com o secretário de Previdência e o secretário da Receita Federal
Em 26 de fevereiro, o diretor superintendente da
ABERC, Antonio Guimarães, participou da Reunião
da Diretoria Nacional da Central Brasileira do Setor de
Serviços (CEBRASSE), realizada na sede do Sindicato
das Empresas de Asseio e Conservação (SEAC-SP),
na Capital paulista.
Das 14 às 17 horas, diretores, associados e representantes do setor de serviços, liderados pelo presidente da CEBRASSE, João Batista Diniz Júnior, discutiram uma ampla pauta:
1) Aprovação da ata anterior;
2) Agenda em Brasília com o secretário especial de

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
Rogério Marinho;
3) Andamento da Reforma Trabalhista e as últimas
informações do encontro de Marcos Cintra, secretário
da Receita Federal;
4) Projeto de Lei de Licitações e os próximos encaminhamentos de prevenção;
5) Agenda do setor e relatório de ações;
6) Apresentação de novos associados;
7) Pacto para a inclusão da pessoa com deficiência;
8) Outros assuntos de interesse da entidade e dos
representantes do setor.

Guimarães representou a ABERC na Reunião da Diretoria da CEBRASSE

Parabéns ao SIERC RS/SC

pelos 30 anos de sucesso junto aos
colaboradores laborais e patronais!
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Empresas mostram seus produtos na ABERC
Reunião da Comissão de Suprimentos aconteceu dia 15 de março na sede da Associação
A Comissão de Suprimentos da ABERC fez reunião
no dia 15 de março para debater uma série de assuntos de interesse da entidade, além de avaliação e degustação de produtos apresentados por fornecedores.
Participaram da reunião, na sede da Associação: Caio
Cesar Pereira e Renata de Jesus Santana, da Quality;
Cristiano Campbell, da Massima; Helio Zorreto
Junior e Luis Maurício L. Bertosini, da NS Group;

Maria Cristina Peçanha, da Singular; Rosemary
Sen de Souza, da Tempero Certo; Rosilene Dias
Melero, da RDM Distribuidora; e Ana Maria Uccella,
da ABERC.
O coordenador da Comissão de Suprimentos, Cristiano Campbell, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pediu para que houvesse apresentação geral dos participantes.

Profissionais de empresas associadas que participaram da reunião da Comissão de Suprimentos

Diretoria da FENERC dinamiza relacionamento
entre entidades
Com a presença de Rogério da Costa Vieira, Paulo
Alcidori, Alberto Ramin Jr., Tarcísio Selbach, José Adão
Batisteti, Dr. Marcos Tavares Leite, Antonio Guimarães,
Ademar Lemos Jr., representando a FENERC, e Dr.
Nelson de Abreu Pinto, presidente da CNTur, acompanhado pelo Dr. Sergio Machado, advogado da Confederação, foi realizada uma reunião excelente, que o Dr.
Nelson considerou como “histórica”.
Na estrutura sindical, a FENERC é membro da
CNTur na categoria Turismo e Hospitalidade.
Pela pauta da reunião ela demonstra o nível dos assuntos tratados. Confira o que foi discutido:

Rogério e Nelson de Abreu comandaram a reunião
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1- Criação de um Departamento de Economia e Estatística;
2- Representatividade política em Brasília;
3- Análise da jornada e condições de trabalho do nutricionista;
4- Discussão sobre insalubridade das atividades desempenhadas no interior das
Cozinhas Industriais;

5- Contratação de empresas prestadoras de
serviços para o preparo de Alimentação
Escolar;
6- Análise da Resolução CFN/600;
7- ICMS – SP;
8- Competição desleal de salários e contribuição sindical e sindicatos patronais.
9- Mútuo apoio CNTur/FENERC.

Catálogo ABERC 2019 já está concluído
Estamos finalizando a edição
Catálogo
2019 do nosso tradicional Catálogo ABERC de Associados e Fornecedores para Serviço de Refeições
e Serviços Corporativos de Qualidade. A publicação deverá ficar
24ª Edição
pronta ainda no mês de abril e
Alimentação
será distribuída para fornecedores,
Saudabilidade
empresas de refeições fora do lar,
Sustentabilidade
hospitais, hotéis e para outros segQualidade de Vida
mentos.
Responsabilidade Social
Com 110 páginas, a edição traz
Catálogo ABERC de associados e fornecedores para serviço de
refeições e serviços corporativos de qualidade
uma lista com 2.095 fornecedores
Fornecedores selecionados pelos associados
selecionados, em suas várias categorias de atendimento, com dados
atualizados, tornando-se uma importante ferramenta de trabalho
para os compradores do mercado
de food service. Consulte na versão virtual: www.catalogoaberc.com.br
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