
SEtEmbro 2013

24

09

16

tErça

tErça

QUarta

QUarta

rEUNIÃo Do GrUPo DE trabaLHo 
trIbUtÁrIo (Gt-trIbUtÁrIo)

3ª tUrma - CUrSo DE INGLÊS bÁSICo 
Para rEStaUraNtES

2ª tUrma - aVaLIaçÃo DE DESEmPENHo

1ª tUrma - WorKSHoP GEStÃo Da 
QUaLIDaDE

25
QUarta

PaLEStra - CatEGorIZaçÃo DE 
rEStaUraNtES Em bELo HorIZoNtE

3ª tUrma – EStrUtUraNDo o rH DE SEU rEStaUraNtE
QUINta

8ª tUrma - boaS PrÁtICaS DE HIGIENE 
E FabrICaçÃo DE aLImENtoS
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A rede de restaurantes mexicanos Si Señor passou a fazer parte da lista de 
associados da ANR. Agora, a associação conta com mais de 310 marcas filiadas 
e 4800 associados. Criado em 2006, o Si Señor já tem 16 lojas espalhadas por 
São Paulo e Rio de Janeiro. Todas oferecem música ambiente, atendimento 
descontraído e cardápio ilustrado com imagens dos pratos. 

Para Mariana Malagutti, gerente de RH do Si Señor, essa parceria é muito importante para a rede. 
“Devemos estar sempre atentos às mudanças e atualizações do ramo. A ANR vem justamente para 
nos dar esse suporte”, conta. Para ela, a nova parceria só trará bons frutos.

www.linhascomunicacao.com.brEste 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 
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Si Señor apimenta o quadro de aSSociadoS da anr

WorkShop de primeiroS 
SocorroS: 100% de SatiSfação

O Congresso manteve o veto da presidente 
Dilma Rousseff ao Projeto de Lei do Senado 
198/2007, que acabaria com a multa adi-
cional de 10% sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).  A taxa é paga 
por empregadores ao governo em caso de 
demissões sem justa causa.  

Em agosto, a matéria havia sido encami-
nhada à Presidência da República, que 
vetou integralmente o texto. Além dessa 
multa, o empregador também paga inde-
nização de 40% sobre o saldo do FGTS aos 
funcionários dispensados. 

A cobrança foi criada em 2001 para cobrir 
o rombo das contas do FGTS provocado 
pelos planos Verão e Collor. O governo diz 
que a extinção da multa causaria impacto 
de R$ 3 bilhões aos cofres, o que afetaria 
alguns programas sociais, como o Minha 
Casa, Minha Vida.

A avaliação geral dos participantes da 11ª turma 
do workshop de primeiros socorros da ANR foi 
100% ótimo.  

Em um dos depoimentos colhidos na avaliação, 
o participante disse que o curso foi uma lição de 
vida. “É um privilegio ter participado desse treina-
mento, vou levar para toda vida o que eu aprendi.” 

Em relação à infraestrutura, todos os participantes 
deram nota máxima à recepção da ANR e à carga 
horária do curso. Quanto aos resultados, todos os 
participantes acharam o treinamento extremamen-
te pertinente aos profissionais de restaurantes.

O palestrante Sidney Tavares foi bastante elogiado 
pela clareza em suas exposições, a habilidade no uso 
de métodos de ensino, o domínio do assunto propos-
to, a postura e o relacionamento com o grupo. Todos 
apontaram que o conteúdo abordado ajudou a me-
lhorar os conhecimentos sobre primeiros socorros.

Sidney Tavares elogiou a preocupação da ANR com 
a capacitação dos funcionários de seus associados 
e destaca que é a única entidade que oferece tais 
cursos para restaurantes, bares e lanchonetes.

congreSSo volta atráS  e 
multa Sobre o fgtS é mantida

A Associação Nacional dos Restaurantes reali-
zou na última segunda-feira (16), palestra sobre 
a Portaria CVS-5 para os associados. Mais de 60 
pessoas estiveram presentes para conhecer a 
nova legislação, que entrou em vigor em abril 
de 2013. O objetivo da CVS 5 é regulamentar os 
parâmetros e critérios técnicos para o controle 
higiênico-sanitário nos estabelecimentos ali-
mentícios de municípios paulistas que não con-
tam com legislação própria. 

A palestra foi ministrada pela Dra. Claudia do 
Amaral, diretora do GT de Alimentos do Centro 
de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual 
de Saúde. Para a palestrante, “os profissionais 
precisam dominar a legislação inteira, e os res-
taurantes devem se adequar para garantir a se-
gurança alimentar”.   

A consultora técnica da ANR, Dr. Eliana Alva-
renga ressalta que alguns estabelecimentos 
sentem mais dificuldade para se adaptarem às 
novas leis. “A legislação abrange todos os es-
tabelecimentos”, diz. “Os pequenos têm mais 

dificuldades de se adequarem, já que a lei de-
termina muitas regras”, explica. 

Rosana Lobo, membro do GT-TEC da associa-
ção, acredita que “devemos procurar dominar 
o conteúdo da lei para aplicá-la no dia a dia do 
estabelecimento. Com a capacitação oferecida 
pela ANR, nós tiramos as dúvidas e ouvimos 
explicações para seguir as novas normas nos 
restaurantes”, conta.

apreSentação da portaria cvS-5 - excluSiva 
para oS aSSociadoS anr
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