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O Inca (Instituto Nacional do Câncer), órgão do go-
verno federal, está realizando o Programa Nacional 
de Controle do Câncer de Mama, dirigido princi-
palmente a mulheres com mais de 40 anos, idade 
a partir da qual o aparecimento da doença tende a 
crescer progressivamente.

Mulheres com mais de 40 anos devem fazer o exa-
me clínico das mamas uma vez por ano com um 
profissional de saúde. Aquelas com mais de 50 
anos, a cada 2 anos.

Os principais sintomas do câncer de mama são al-
terações no formato dos seios e aparecimento de 
nódulos nas axilas e mamas. A detecção precoce 

do câncer aumenta a probabilidade de cura. Pro-
cure o um médico.

Mais informações sobre o programa estão no por-
tal do Inca: www.inca.gov.br.

Previna-se contra o câncer de mama

No próximo dia 10 de outubro será realizada mais 
uma reunião do Grupo de Trabalho de Recursos 
Humanos (GT-RH). Na pauta:

•     SPED - Social

•     Tempo para a troca de uniforme

•     Demissão pela não utilização de EPIs

•    Falsificação de atestado médico

•    Tira-dúvidas sobre assuntos de interesse do GT-RH

•    Sugestões de Temas para próximas reuniões

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

Gt-rH outubro

Fim do Habite-se Para imóveis 
comerciais de até 1.500 m2 
de área construída em sPGràcia e Bistrot Bagattelle são os mais novos 

associados da ANR. Em São Paulo desde no-
vembro de 2012, o Bistrot Bagatelle  está na 
rua Oscar Freire, uma das mais badaladas da 
capital paulista. Com casas nos Estados Unidos 
e na Europa, o Bagatelle São Paulo mantém a 
personalidade de sua origem europeia, mas, 
aqui, com temperos da cultura brasileira.

 Já o Gràcia Bar e Restaurante está instalado em 
uma charmosa rua de Pinheiros, em São Paulo. 
O menu é inspirado na cultura catalã, e a tradi-
ção das tapas também está presente, em por-
ções individuais de aperitivos frios ou quentes, 
servidos em finas fatias de pão. O Gràcia abre 
as portas de terça a sexta, às 18h. Sábados e 
domingos, a partir das 12h.

Desde o último dia 17 de setembro, os imóveis com 
área total edificada de até 1.500m2, ocupados ou 
utilizados para instalação e funcionamento de ativi-
dades comerciais, industriais, institucionais, de pres-
tação de serviços e similares estão dispensados do 
Habite-se na cidade de São Paulo.

A partir de agora, desde que a atividade pretendida 
nesses imóveis seja permitida pela legislação de uso 
e ocupação do solo, para obter o Auto de Licença de 
Funcionamento o proprietário deve apresentar:

1)  Declaração assinada pelo responsável técnico le-
galmente habilitado, em conjunto com o respon-
sável pela atividade, de que cumprirão a legislação 
municipal, estadual e federal vigente sobre as con-
dições de higiene, acessibilidade, segurança de 
uso, estabilidade e habitabilidade da edificação; 

2)  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, 
quando for o caso. 

A nova legislação é considerada um avanço para o de-
senvolvimento das atividades empresariais na cidade 
de São Paulo, na medida em que elimina entraves 
burocráticos para a obtenção de licença de funciona-
mento de estabelecimentos com até 1.500m2.

Que sejam bem-vindos 
bistrot baGatelle e Gràcia!

 

amadeus Fala à FolHa de s.Paulo sobre Peixes
O associado Amadeus, de São Paulo, foi en-
trevistado para uma reportagem da edição 
do último dia 2 de outubro do jornal “Folha 
de S.Paulo” que tratou sobre o aumento de 
oferta de peixes nos restaurantes brasileiros. 

Com o título “O mar está pra peixe”, o texto 
mostra como a mudança de hábito e os pre-
ços baixos estão incentivando o brasileiro a 
consumir mais peixe. A reportagem foi ao 
Amadeus e ouviu a chef Bella Masano. Ela 
contou que o Brasil vai começar a receber 
salmão selvagem do Alasca, ou seja, não cria-
do em cativeiro.

“O peixe selvagem nada mais, acumula gor-
dura e se alimenta de formas particulares. 

Tudo isso contribui para diferenças marcan-
tes de sabor”, disse a chef do Amadeus à Fo-
lha. “A gordura de um salmão selvagem se 
desfaz na boca de forma mais suave e com 
sabor mais delicado.” 
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