
 

Devido ao grande interesse dos associados em 
participar da 2ª edição da Pesquisa Salarial, 
a ANR remarcou a reunião para o próximo 
dia 6 de maio, 2ª feira, a partir das 16h, no 
Ráscal Itaim. O encontro terá a participação de 
empresas, associadas e do consultor Benedito 
Pontes, profissional da área de RH, especialista 
em remuneração.

Na ocasião, Pontes fará apresentação detalhada 
da abrangência da pesquisa que, além dos salários 
pagos para cerca de 45 cargos, incluirá alguns 
dos benefícios mais comuns proporcionados 
pelos restaurantes a seus funcionários.

Embora vá se constituir em uma pesquisa mais abrangente do que a primeira, realizada em 2011, o valor para 
a contribuição de cada empresa é 20% inferior ao pago anteriormente e está fixado agora em R$ 800,00. 

Confirme sua presença na reunião do dia 6/5 assim que possível. O endereço do Ráscal Itaim é Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães, 831.

Mais informações, entre em contato pelo e-mail comunicação@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

Entrou em vigor, na semana passada, uma lei que obriga bares 
e restaurantes a fornecerem comandas individuais e impressas 
na cidade de Belo Horizonte. A ideia é facilitar o controle do 
consumo por parte do cliente, já que ele acompanhará todos 
os seus pedidos e o valor da fatura.

A comanda será entregue em duas vias: uma fica com o cliente e outra 
com o garçom que estiver no atendimento. Os estabelecimentos 
também terão que notificar o consumidor sobre a novidade por meio de cartazes com o texto “Estão disponíveis 
neste estabelecimento comandas para o controle do consumo dos clientes, conforme legislação vigente”.
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NEGOCIAÇÃO SINDIFAST E LEI SECA SÃO TEMAS DA 
PLENÁRIA DESTA SEMANA
A segunda reunião Plenária de 2013 acontece 
na próxima quinta-feira, dia 25 de abril. 
O encontro vai discutir mais de 14 temas, 
com destaque para as ações da ANR para a 
desoneração da folha para o setor, o pedido de 
redução da alíquota de ICMS junto à Secretaria 
da Fazenda de São Paulo, ICMS sobre Pis/Cofins, 
Negociação de Convenção Coletiva com o 

SindFast e as providências a se tomar por conta 
da Lei Seca. Veja no site a agenda completa da 
reunião: www.anrbrasil.org.br

Confirme já a sua presença. Para mais 
informações, entre em contato pelo e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br  ou pelo 
telefone (11) 3083-1931.

ENCONTRO SOBRE PESQUISA SALARIAL TEM NOVA DATA

COMANDA: AGORA OBRIGATÓRIA EM BH

YES, HERE IS THE MENU IN ENGLISH – NOVA TURMA DO CURSO 
DE INGLÊS ESTÁ ABERTA

ESTÁGIO MAIS FÁCIL

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE TERMINA ESTA SEMANA

Na última semana a ANR formou a primeira 
turma do curso intensivo de inglês básico para 
restaurantes. O projeto desenvolvido em parceria 
com a Agência Parlare – Treinamento em Idiomas 
contou com a participação de dez estudantes.

O curso, voltado para cumins, garçons, maîtres 
e gerentes, teve 25 horas de duração. “O curso 
é muito importante para profissionais que 
tem pouco tempo livre e precisam aprender o 
inglês, já que há cada vez mais consumidores 
estrangeiros em passagem pelo Brasil”, explica 
Guilherme Falcetti, sócio da Agência Parlare e 
um dos professores do grupo.

As aulas foram focadas em expressões e 
vocabulários úteis voltados para o dia a 
dia de um restaurante. “Nós aprendemos o 
básico, mas é o essencial para o cotidiano do 
atendimento ao cliente. Sem dúvida foi muito 
importante”, diz Francisco Paulino, maître do 
Roma Ristorante. “Para quem não tinha nenhum 
conhecimento de inglês, como eu, foi muito 
bom, principalmente para conhecer novas 
palavras. Ficou mais fácil para entender o que o 
cliente quer”, afirma Luiz Pereira, que também é 
maître no mesmo restaurante.

Além de conhecer o básico do inglês, o curso 
também colabora com a auto-estima do 
profissional. “Foi excelente. Conhecer um pouco 
da língua tira aquele medo que a gente tem de 
chegar e conversar com um cliente estrangeiro”, 
conta Joice Lima, chefe dos garçons da 
Cervejaria Nacional. Na conclusão do curso, 

os participantes simularam, em duplas, uma 
situação de atendimento ao cliente que fala 
inglês em um restaurante.

Com o sucesso deste primeiro grupo, a ANR 
já abriu inscrições para uma segunda turma. 
As matrículas devem ser feitas até o dia 29 
de abril pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br. 
O investimento é de R$ 260,00 por aluno – 
material incluso, podendo ser pago de duas 
vezes. As aulas acontecem entre os dias 7 de 
maio e 20 de junho na sede da ANR, sempre às 
terças e quintas-feiras.

Serviço
Intensivo de Inglês Básico para Restaurantes

Público Alvo: cumins, garçons, maitres e 
gerentes dos restaurantes associados.

Matrículas: até o dia 29/04/13. Escrever para 
anr@anrbrasil.org.br.

Duração do curso: 25 horas.

Dias: de 07/05 a 20/06, sempre às terças e 
quintas-feiras.

Horário: das 9h às 11h.

Local: na sede da ANR – Rua Cônego Eugênio 
Leite, 513, conjunto 11.

Valor: R$ 260,00, podendo ser dividido em duas 
vezes de R$ 130,00 – material incluso.

Total de vagas: 10

A ANR acaba de renovar o acordo com o CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), que auxilia jovens com formação 
de nível médio, técnico e superior a encontrar oportunidades 
de estágio. Com a parceria, os associados têm maior facilidade 
para contratar aprendizes e ainda ganham um desconto de 30% 
na contribuição institucional.

Ao participar desse convênio, a empresa garante, gratuitamente, os seguintes benefícios aos 
jovens profissionais: seguro contra acidentes pessoais; oficinas de capacitação; relatório de estágio 
acompanhado pelo CIEE; fundo de assistência ao estagiário.

A instituição, que é mantida pelo empresariado brasileiro, é filantrópica e tem quase 50 anos de 
existência. Saiba mais por meio do site www.ciee.org.br ou do telefone (11) 3046-8222.

O Ministério da Saúde realiza até a próxima 
sexta-feira (26/04), a campanha nacional de 
vacinação contra a gripe. Este ano, a iniciativa 
traz uma novidade. Além de gestantes, pessoas 
com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses de 
idade até menores de 2 anos; também devem 
ser vacinadas mulheres no período pós-parto e 

pessoas entre 2 e 59 anos que são portadores de 
doenças crônicas (neste caso, é necessária uma 
prescrição médica).Se você conhece alguém 
que se enquadra em um desses grupos, ajude a 
divulgar a campanha. 

A ANR apoia esta ideia.

NOVOS ASSOCIADOS NO TIME
É com prazer que a ANR saúda a chegada de onze novos restaurantes a seu quadro de associados. 
Chegaram à casa o Applebee’s,Attimo Restaurante, BOS BBQ Barbecue, Coco Bambu (SP), Dalva 
e Dito, DOM, Donna Oliva,Kitchen& Bar, Little Tokyo, Maremonti (Campinas) e Sakagurá.

A ANR dá as boas vindas!


