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RedeS aSSocIadaS à aNR já cumpRem a Nova leI SoBRe 
INfoRmação NutRIcIoNal de Sp

Gt-RH dIScute pRofISSIoNalIzação e RemuNeRação do SetoR

NRa cHIcaGo 2012 é tema  
de ReuNIão do Gt-tec

Os integrantes do Grupo de Trabalho de Recursos 
Humanos (GT-RH) se reúnem nesta quarta-feira, dia 
15. O encontro contará com as palestras de Anade-
li Soares Braz, da Ação Comunitária Brasileira, e de 
Dra. Andréa Carolina Tavares (do escritório Dias e 
Pamplona Advogados), coordenadora do GT. 

Anadeli falará sobre o Curso Profissionalizante de 
Garçom e Garçonete e a Dra. Andréa sobre o PLR 
(Programa de Participação nos Lucros e Resultados) 
e outras formas de gratificações remuneratórias. 

No encontro, também serão discutidas  as pro-
postas de parceria para a realização do evento 
“Craques na arte de bem receber - qualificação 
para a Copa 2014” e do seminário “Como Reter 
Talentos”. Haverá, ainda, espaço para a sugestão 
dos presentes. 

Os interessados em participar podem encami-
nhar e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br. 
O evento será realizado das 15h30 às 17h30, na 
sede da ANR. 

A edição 2012 do NRA Chicago, o mais importan-
te evento do setor de alimentação do mundo, será 
um dos assuntos em pauta na primeira reunião do 
ano do Grupo de Trabalho Técnico (GT-TEC), nesta 
terça-feira, dia 14. 

Além do NRA, serão discutidos no encontro o pla-
nejamento do evento das VISAs e os assuntos que 
os integrantes do Grupo acharem pertinentes para 
a ocasião. O evento será realizado das 14h às 16h 
na sede da ANR. Os interessados em participar po-
dem encaminhar e-mail para comunicacao@anr-
brasil.org.br. 

O Governador Geraldo Alckmin sancionou no início do mês a lei 14.677 que obriga as redes de fast-
food a informarem o conteúdo nutricional dos alimentos vendidos. Os estabelecimentos terão até o 
final de abril para se adaptar à nova regra.

Para as redes associadas à ANR, no entanto, a nova legislação não implicará em nenhuma mudança. 
Isso porque a obrigação de fornecer informações nutricionais já vinha sendo cumprida por força do 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal. 

Entre as informações exigidas, nos termos do art. 1º da nova lei, estão a quantidade de carboidratos, 
proteínas, gorduras e sódio, bem como o valor calórico contido nos alimentos comercializados. Estes 
itens deverão constar, quando possível, nas embalagens individuais dos produtos, ou em cardápios, 
cartazes, folders e tabelas afixadas com destaque em local visível nos locais de venda. 

A multa pelo descumprimento é de 400 UFESPs, equivalente a R$ 7.376,00, dobrada em caso de rein-
cidência. Para manter os associados informados, a ANR encaminhou informativo com os detalhes da 
nova legislação. Caso não tenha recebido o informativo e deseje ter o conteúdo em mãos, solicite o 
material pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br.


