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nfelizmente nosso país passa por uma crise

socioeconômica que, em contrapartida, é muito menor que outras que já aconteceram e foram ultrapassadas.

T

enhamos esperança que ela seja breve,

pois o Brasil é uma nação privilegiada, com
um povo trabalhador e alegre e com riquezas
naturais imensas!

A

ABERC almeja e conclama Boas

Festas com alegrias, e que as luzes e cores do
Natal e Ano Novo reflitam as assertivas de
nosso Hino Nacional: “Gigante pela própria
natureza, és belo, és forte, impávido colosso
e o teu turo espelha essa grandeza! Terra
adorada.”
A Diretoria

Avançam as ações do PAACE
Entidades discutem tópicos do Plano de Ação Anti Crise Econômica durante evento em Santa Catarina
Dirigentes do Sistema Refeições Coletivas (ABERC, FENERC e SINDERC-SP) aproveitaram a presença de grande
número de empresários em Blumenau, Santa Catarina, onde
aconteceu o 3º SENARC - Seminário Nacional de Refeições
para a Coletividade - Região Sul, dia 5 de novembro, para
discutir o andamento de tópicos do Plano de Ação Anti Crise Econômica (PAACE), criado pelas entidades representativas do segmento.
O PAACE, composto por oito grupos de trabalho que
somam 43 pessoas, tem por objetivo elaborar estratégias,
em várias áreas, como no Congresso e no meio empresarial,
para enfrentar possíveis problemas para o segmento de refeições coletivas.
O 3º SENARC foi realizado pelo Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas dos Estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina (SIERC RS/SC) e pelo Sindicato das
Empresas de Refeições Coletivas e Alimentação Escolar do
Paraná (Sercopar). As duas edições anteriores aconteceram
em Curitiba, Paraná.

Pontos discutidos
O encontro do PAACE em Blumenau reuniu Marco Aurélio Crescente, presidente da ABERC; Antonio Guimarães,

diretor do Sistema Refeições Coletivas; Eliezer P. Souza, presidente do SINDERC-SP, e Silvio Poltronieri Neto e Vanessa
Monti, diretores do Sindicato; José Adão Batisteti, diretor do
Grupo Risotolândia; Tarcísio Casa Nova Selbach, assessor
do SIERC RS/SC; Carlos Humberto de Souza, presidente do
SERCOPAR; e Jacob Buffara, diretor da Ruliwi.
Confira o resultado da reunião:
- AÇÕES PONTUAIS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL - Foi muito discutido o Projeto de Lei nº 7.824/14,
sobre insalubridade para trabalho em cozinha industrial.
Todos estão apreensivos e inconformados, pois a matéria já
é tratada exaustivamente na CLT. Quando da votação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara, os coordenadores do PAACE pretendem apresentar
aos membros da Comissão, parecer técnico sobre as condições de trabalho nas cozinhas do segmento de refeições
coletivas, embasados na CLT.
- SENSIBILIZAR POLÍTICOS E PÚBLICO CONSTRUTOR DE OPINIÃO E IMAGEM - Na reunião dos empresários foi distribuída cópia da publicação institucional sobre as
atividades do nosso segmento, sendo aprovado pelo núcleo
de coordenadores do PAACE. O material já está sendo utilizado, pois a edição foi distribuída no início de dezembro.

Reunião de dirigentes em Blumenau (da esq. para dir.): Silvio, José Adão, Tarcísio, Carlos Humberto, Eliezer, Marco Aurélio,
Guimarães, Jacob e Vanessa
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- FLEXIBILIZAR AS REGRAS DE PREÇOS – Foi apresentado estudo de contrato que
pode servir de base para auxiliar na recuperação de aumentos inflacionários de custos. O
modelo aprovado pelo núcleo
coordenador do PAACE está
sendo distribuído, via e-mail,
para todos os associados.
- FLEXIBILIZAR AS RELAÇÕES COM OS SINDICATOS
- Como a maioria dos acordos
sindicais já foi fechado, o assunto ficou para o início das
negociações de 2016.
- SUPRIMENTOS - Está em
estudo a montagem de uma
Cesta Básica ABERC, que será
mensal e orientativa. A ferramenta está sendo elaborada
pela equipe responsável pela
ação.
- LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - A equipe desta ação atualmente está trabalhando no Legislativo para evitar o aumento
do PIS/COFINS para o setor de
serviços. Já foi distribuída uma
circular sobre restituição de valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias.

Publicação mostra como nosso segmento
alimenta os brasileiros
Para ilustrar a importância do Plano de
Ação Anti Crise Econômica (PAACE), a FENERC, a ABERC e a CNTur (Confederação
ALIMENTAÇÃO
DO BRASILEIRO:
Nacional do Turismo) lançaram a publiA REFEIÇÃO
cação institucional “Alimentação do BraCOLETIVA
sileiro: A Refeição Coletiva”, que faz uma
radiografia desse importante segmento da
alimentação fora de casa.
Em formato revista, 12 páginas, tiragem
aberta – a inicial com 2.000 exemplares –,
a publicação está sendo distribuída durante
visitas dos membros do PAACE e em campanhas de divulgação das ações do Plano.
O folheto mostra, por exemplo, que o
segmento serve 13 milhões de refeições nu- Folheto institucional destaca a
tritivas e balanceadas por dia, o que é es- importância da atividade para o
tratégico para o desenvolvimento do Brasil. desenvolvimento do País
As refeições são produzidas em 13.500
cozinhas instaladas em indústrias, escolas, no varejo, hospitais, quartéis das Forças Armadas, presídios, isoladas plataformas de petróleo em alto mar e em outras
tantas áreas de atividades.
Também destaca as mudanças do conceito da prestação do serviço de alimentação, a modernização da atividade, que exigiu a segmentação dos serviços, e um
pouco da história do setor e das entidades responsáveis pelo crescimento e representatividade do mercado de refeições coletivas.
São 920 empresas prestadoras de serviços, 210 mil profissionais empregados,
dos quais 8 mil nutricionistas, com faturamento de R$ 20 bilhões anuais.
Somos a entidade representativa do setor
de alimentação fora de casa, com muita honra.

FENERC - Federação
Nacional das Empresas
de Refeições Coletivas

ABERC - Associação
Brasileira das Empresas
de Refeições Coletivas
CNTur, Confederação
Nacional do Turismo

livro_operario.indd 1

3/11/2015 00:34:40

Dirigentes do Sistema Refeições Coletivas
prestigiam entrega do V Prêmio CEBRASSE
A cerimônia do V Prêmio CEBRASSE do Setor de Serviços reuniu no dia 30 de novembro, no Salão Nobre do Hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo, mais de 300 convidados, entre autoridades, associados, parceiros e os premiados indicados pela diretoria nacional da Central Brasileira do Setor de
Serviços. No total, foram entregues 18 prêmios.
O diretor Antonio Guimarães e o presidente do
SINDERC-SP, Eliezer P. Souza, além de representarem o Sistema Refeições Coletivas na solenidade, acompanhado de
assessores, entregaram a honraria a dois premiados. Guimarães para o deputado federal Antonio Goulart, e Eliezer a
Paulo Veras, CEO do Táxi 99.

Guimarães entrega o prêmio ao deputado federal Antonio Goulart
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Paulo Lofreta, presidente da entidade, ressaltou a “coragem dos que continuaram investindo
e acreditando no Brasil ao longo de 2015, em
que tantas crises se somam à alta carga tributária que pesa em nossos negócios; somos heróis,
e hoje homenageamos a todos os empreendedores do País”.
O empresário recordou que, em 2004, a
então prefeita Marta Suplicy prestigiou o Setor
de Serviços ao comparecer ao primeiro evento organizado pela CEBRASSE, mostrando, já
naquela época, a importância da atividade na
economia. “A senadora tem uma história com
a gente”, concluiu, saudando os convidados e
iniciando as premiações.
Personalidade do Ano: Michel Temer, vice
presidente da República.
Atuação Parlamentar - Senado: Marta Suplicy, senadora por São Paulo.
Atuação Parlamentar – Câmara Federal: deputados Major Olímpio (SP), Arthur Maia (BA),
e os suplentes Augusto Coutinho (PE) e Walter
Ihoshi (SP).
Honra ao Mérito: Eliana Calmon, ministra
do Tribunal Superior de Justiça; deputados federais Laércio Oliveira (SE) e Antonio Goulart
(SP); Jorge Pagura, doutor em neurocirurgia
pela Unifesp; Ermínio Lima, assessor da Cebrasse para Assuntos Legislativos.
Administrador Público do Ano: Wagner Victer, presidente da Fundação de Apoio à Escola
Técnica do Rio de Janeiro.
Jornalista do Ano: Gaudêncio Torquato, especialista em comunicação organizacional e em
marketing político e eleitoral.
Destaque Empresarial: Paulo Veras, CEO do
aplicativo 99 Táxi.
Empresa do Ano: Mapfre, companhia de seguros, representada por Anete Terezinha Caeta-
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Associados

Eliezer fez a entrega da honraria a Paulo Veras,
CEO do Táxi 99

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 3957-5001

Diretoria da CEBRASSE no encerramento da
cerimônia, no Maksoud Plaza

no da Silva, diretora comercial.
Mídia Impressa: Revista Veja, representada
por Laura Tonin, gerente de marketing da Editora Abril.
Mídia TV: Grupo Bandeirantes. Paulo Saad
Jafet, vice-presidente, representou o conglomerado de comunicação.
Ação Social: Facop (Fundação do Asseio e
Conservação do Estado do Paraná). Prêmio recebido por Adonai Arruda, presidente.
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