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DIretor De reDação Da revISta 
Gula é DeStaque Do Gt-CoM
Em fevereiro, o Grupo de Trabalho de Comunicação 
(GT-COM) conta com a participação especial do 
diretor de redação da revista Gula, Robert Halfoun. 
Ele é o oitavo profissional de comunicação a 
participar do encontro como convidado, que neste 
mês acontece no próximo dia 26, na sede da ANR.

A escassez de camarão no mercado nacional será 
uma das principais pautas do GT-COM. O país está 
sofrendo com a falta do crustáceo e, com a pouca 
oferta, os preços estão subindo. Para normalizar o 
mercado, o diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, 
irá a Brasília conversar com os representantes do 
Ministério da Pesca sobre a importação do alimento.

A discussão sobre a polêmica venda 
casada de alimentos e brinquedos também será foco do próximo encontro. No mês de janeiro, 
o DataSenado e a Agência Senado realizaram enquete para conhecer a opinião dos internautas 
sobre a comercialização de refeição rápida acompanhada de brinquedos. No total, 15.988 
internautas opinaram sobre o assunto e a maioria, 60,9%, se disse favorável à esse modelo  
de comercialização.

Para mais informações e confirmação de presença, entre em contato pelo email anr@anrbrasil.org.br ou 
pelo telefone (11) 3083-1931.

PrIMeIra PlenárIa Do ano aConteCe na quarta-feIra
A crescente discussão sobre a venda casada 
de refeições com brinquedos e brindes será 
tema da primeira reunião plenária de 2013, 
que acontece no restaurante Praça São 
Lourenço. No Rio de Janeiro, a norma que 
proíbe esta prática comercial foi aprovada e 
deve ser regulamentada; em Florianópolis e 
em Belo Horizonte, a ANR ganhou ação contra 
lei semelhante; em São Paulo, o prefeito 
vetou o projeto de lei que previa o fim  
dessa comercialização.

O fim da pesquisa sobre a substituição 
tributária no trânsito de insumos e produtos 
de São Paulo para Minas Gerais e a cobrança 
de ICMS sobre descontos condicionais serão 
tratados no encontro. A obrigação da venda 
de meia porção por bares e restaurantes de 
Campinas também está na pauta do evento.

A presença deve ser confirmada pelo e-mail 
anr@anrbrasil.org.br. O restaurante Praça 
São Lourenço é localizado na Rua Casa do  
Ator, 608. Compareça!

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de 
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.

As edições anteriores do Boletim  estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 

www.linhascomunicacao.com.br

vaGaS lIMItaDaS Para o CurSo De PrIMeIroS SoCorroS
Com o objetivo de capacitar a prestar os socorros 
iniciais a clientes e demais funcionários em casos 
de emergência, a ANR promove no próximo dia 
28 a quinta turma do treinamento “BLS – Basic Life 
Support: Primeiros Socorros para Profissionais  
de Restaurantes”. 

Ofertado a administradores, equipe de atendimento 
ao público e seguranças de bares, restaurantes e redes 
de alimentação, o curso, será ministrado por Sidney 
Tavares, instrutor de primeiros socorros e resgate da 

Cruz Vermelha Brasileira. A lista de palestras inclui 
ressuscitação cárdio pulmonar, Primeiros Socorros e 
Desfibrilador Externo Automático.

O curso acontece das 9h às 17h na sede da ANR, 
na Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj. 11, Pinheiros. 
O investimento é de R$ 130,00 para associados e 
R$ 200,00 para não associados – valor inclui CD 
com apostila modelo. Inscrições e informações 
no e-mail anr@anrbrasil.org.br ou pelo telefone  
(11) 3083-1931.

A Associação Nacional de Restaurantes realizou a 1ª reunião GT-RH de 2013 
na última quinta-feira, dia 21 de fevereiro. No encontro foram discutidos 
assuntos relevantes para o setor com a presença de Nilza Machado, diretora 
da Inter System, empresa de recursos humanos e a advogada Andréa 
Carolina da Cunha Tavares, sócia do escritório Dias e Pamplona Advogados. 

Entre os assuntos discutidos no GT, Nilza abordou o decreto 6042, de 
fevereiro de 2007, que fala sobre como os proprietários de restaurantes 
devem lidar com as diferentes situações que envolvem acidentes de 
trabalho com os funcionários. Ela esclareceu as transformações que 
o decreto trouxe para o setor, depois do surgimento do Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário – NTEP e o Fator Acidentário de Prevenção 
– FAP, além de tirar dúvidas dos representantes presentes na reunião.

Já a advogada Andréa Carolina da Cunha Tavares falou sobre as contribuições 
sindical, assistencial e confederativa. Estes tributos são descontados dos 
funcionários e encaminhados para o sindicato dos trabalhadores. “É muito 
importante estes grupos de discussões, pois existe um desconhecimento 
de modo geral em relação às contribuições sindicais”, afirma. 

Quer fazer parte do grupo? Entre em contato com ANR pelo e-mail  
anr@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

Gt-rH: aCIDente De traBalHo e SInDICato 

DICaS De CoMBate à DenGue
A ANR está apoiando a campanha “Dengue é fácil combater, só não 
pode esquecer.” O país já diminuiu o número de casos de dengue 
em 64%. Isso só aconteceu graças à participação de todos que é de 
extrema importância nesta conquista.

Os procedimentos são básicos. Nos restaurantes, cuidado ao 
eliminar recipientes que acumulam água, aproveite para levar essa 
ideia para seus colegas e familiares. É importante também organizar 
mutirões de vizinhança, pois o foco pode estar em qualquer lugar. 
Essas são ações simples e que ajudam a combater a dengue. 

Caso haja uma grande quantidade de focos do mosquito, informe 
aos órgãos responsáveis do seu município. Não se esqueça: o agente 
de saúde é um grande aliado neste combate, receba-o sempre bem. 


