
ANR CONQUISTA LIMINAR PARA ASSOCIADOS CONTRA 
RESTRIÇÃO DE PUBLICIDADE E VENDA DE LANCHES NO RJ
A ANR acaba de conseguir uma liminar que 
desobriga seus associados a seguirem a lei 
municipal nº 5.528, que está em vigor desde o dia 08 
de janeiro no Rio de Janeiro. O projeto, criado pelo 
vereador Marcelo Piuí (PHS), proíbe restaurantes 
de venderem alimentos acompanhados de 
brinquedos e outros brindes alegando que esses 
itens motivam crianças a consumir alimentos 
capazes de aumentar o índice de obesidade infantil. 
A lei também impede a propaganda de venda 
casada de alimentos e brinquedos em qualquer 
mídia, além de vetar o uso de personagens infantis 
para promover esse tipo de produto.

A associação acredita que a medida é inconstitucional e por isso entrou com uma liminar que foi 
acatada pela magistrada Gisele Guida de Faria, da 9ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. A 
juíza reconheceu que restrições à publicidade comercial só podem ser estabelecidas por meio de 
lei aprovada pelo Congresso Nacional, e não apenas por uma lei municipal. Com isso, ela aceitou o 
pedido da ANR e dispensou os seus associados de cumprirem as obrigações previstas nessa lei.

A decisão já é válida e o Procon/RJ não poderá multar qualquer estabelecimento associado à ANR, 
com base na lei. A juíza também determinou a suspensão das multas que já tinham sido aplicadas. É 
importante ressaltar que a liminar é restrita aos associados da Associação.

Na última quinta-feira (06), sete representantes 
da ANR conheceram a redação de um dos 
principais cadernos sobre gastronomia do Brasil, 
o Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo.

Estiveram presentes Alberto Lyra, diretor 
executivo da ANR, além de Paula Tokuda 
(JAM), Daniel Allegro (Ráscal), Erik Momo (1900 
Pizzeria), Cristiano Melles (Pobre Juan), Juscelino 
Pereira (Piselli) e Raphael Bottura (Badebec). Eles 
foram recebidos na tarde de quinta-feira (6) pela 
editora-chefe do Paladar, Patrícia Ferraz. 

Durante a reunião foram discutidos temas 
referentes ao dia a dia do trabalho em um 

restaurante, com destaque para dois pontos: o 
preço dos alimentos e a questão da segurança 
nos estabelecimentos. Após o encontro, os 
visitantes conheceram a cozinha experimental 
do Paladar, onde são testadas as receitas 
publicadas no jornal.

A visita à redação surgiu por iniciativa do 
GT-COM, com o objetivo de estreitar o 
relacionamento da ANR com os veículos de 
comunicação. Desde que foi criado, o GT-
COM tem também promovido na sede da ANR 
vários encontros com profissionais de mídia e 
comunicação, incluindo diretores de grandes 
veículos do segmento.
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AGUÇANDO O PALADAR

Os resultados da pesquisa “Balanço Setorial das 
Redes de Franquias no setor de Alimentação”, 
feita em 2012 pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), mostram que o faturamento 
do segmento de food service no ano passado 
foi de 11% se comparado a 2011. A notícia foi 
veiculada no site da revista Época Negócios.

O estudo, que teve a participação de 42 marcas 
que correspondem a 4.306 unidades de franquias, 
ou 33% das que operam no mercado, revelou que 
o lucro do setor atingiu R$ 8,834 bilhões, com um 
aumento de 4,7% do valor (tíquete) médio. Para 
2013, a expectativa é que a receita bruta cresça 13 
% em comparação ao ano passado.

O otimismo é justificado pelo grande número 
de inaugurações esperadas para este ano. Os 
empresários estimam que mais de 9 mil lojas 
serão abertas no Brasil até 2016. Mesmo com 
o crescimento esperado, os empresários estão 
preocupados com a alta nos custos da matéria-
prima, aluguel e mão de obra, que podem 
interferir no preço final aplicado ao consumidor.

FRANQUIAS DE FOOD SERVICE 
DEVEM AMPLIAR O FATURAMENTO 
EM 13% ESTE ANO

TRABALHO SEM ESFORÇO (DESNECESSÁRIO) 
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Não perca a 3a turma do Workshop “Boas Práticas para Estoquistas 
de Alimentos”, que acontece nesta quarta feira, dia 12 de junho, na 
sede da ANR. O evento será conduzido pela consultora Técnica da 
ANR, Eliane Alvarenga. O treinamento tem o objetivo de informar os 
estoquistas de alimentos quanto aos procedimentos na gestão das 
rotinas do estoque, abordando os aspectos higiênicos sanitários 
e controles para o correto recebimento e armazenamento de 
alimentos, de acordo com as legislações vigentes. 

Ainda há vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho pelo e-mail: comunicacao.anr@
gmail.com. Para os associados, o curso custa R$ 280, enquanto para os não associados o investimento 
é de R$360. O valor inclui um CD com a apresentação e uma apostila.

3a  TURMA DO WORKSHOP PARA ESTOQUISTAS 
ACONTECE NA QUARTA - ÚLTIMAS VAGAS

Um problema comum para quem trabalha no setor de 
alimentação fora do lar são os incômodos causados pelas 
horas de trabalho passadas em pé, o que acaba trazendo 
dores e prejudicando a postura corporal como um todo. 
Você pode não perceber, mas mesmo quando pensa que 
está relaxado, seu corpo pode estar sob tensão  ou fazendo 
esforços desnecessários. Atividades simples do dia-a-
dia como se sentar, levantar, caminhar, falar e até respirar 
podem trazer danos se feitas de maneira incorreta.

Isso acontece porque durante a nossa vida adquirimos 
padrões errados para realizar essas atividades. Os 
profissionais que trabalham em restaurantes podem se 
beneficiar de um método tradicional para melhorar sua 
postura e se esforçar menos para desempenhar suas 
funções. A Técnica Alexander é um dos meios de corrigir 
erros e melhorar a qualidade de vida. Esse método, criado 
pelo ator australiano Frederick Alexander, vem sendo ensinado há mais de 100 anos e mostra que não 
existe separação entre mente e corpo, ou seja, a base de tudo está em como você planeja suas ações 
para fazer um “uso melhor de si mesmo” como definiu o criador do método.

Por meio de treinamentos e instruções de um professor, o paciente aprende a prevenir tensões desnecessárias e 
ganhar mais harmonia e vitalidade. A Técnica Alexander é bastante conhecida entre atores, músicos, dançarinos 
e atletas, para quem as exigências corporais e mentais são extremas. Mas não se dirige apenas a esses profissionais 
,de maneira geral, permite a qualquer um usar melhor o seu corpo fazendo menos esforço. A técnica também 
pode servir como um tratamento preventivo para problemas que podem causar afastamento do trabalho.

O instituto Penser em Activité (“Pensar em Atividade) é um dos responsáveis por praticar a técnica e atender 
pacientes no Brasil. Uma das profissionais mais experientes da organização é Isabel Sampaio, que é professora 
de Técnica Alexander há mais de 20 anos. Atualmente, Isabel atende pacientes no Brasil e também na França. 
Para mais informações acesse o site www.penserenactivite.fr. O portal também tem versão em português.

Na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, 
acontece na sede da ANR a 5ª reunião do Grupo 
de Trabalho de RH de 2013. O evento é voltado 
para profissionais de RH dos restaurantes 
associados e começa às 15h30. Durante uma 
hora e meia, serão discutidos temas como: 
consequências jurídicas da transferência de 
funcionários entre empresas do mesmo grupo e 
atualização sobre a votação da regulamentação 
da gorjeta no Senado.

A reunião também vai debater outros 
assuntos relacionados à contratação e gestão 
de profissionais que atuam em bares e 
restaurantes. Confirme sua participação por 
meio do e-mail: comunicacao.anr@gmail.com.

GT-RH DISCUTE TRANSFERÊNCIA DE 
FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS 
DO GRUPO E GORJETA 
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