
O Festival Disco Xepa, criado em São Paulo em 
novembro do ano passado e com nova edição 
prevista para fevereiro próximo, conseguiu pro-
var que o alimento descartado pode ser aprovei-
tado em outras refeições. Inspirado no alemão 
Schnnippel Disko, o encontro de novembro ofe-
receu porções preparadas com alimentos encon-
trados nas feiras livres e mercados da cidade. 

A primeira edição aconteceu no restaurante Dal-
va e Dito, do chef Alex Atala (na foto ao centro), 
associado da ANR. Ele e as chefs Ana Maria To-
mazoni (Escola de Gastronomia Sabor & Saber) 
e Janaina Rueda (Bar Dona Onça) conseguiram 
transformar mais de 20 quilos de vegetais – pró-
prios para o consumo, mas que iriam para o lixo 
– em saladas, bruschettas e até um prato princi-
pal de macarrão com legumes, tudo servido gra-
tuitamente ao som de bandas e DJ’s convidados.

O Festival Disco Xepa tenta chamar a atenção 
da população para o índice de 64% de alimen-
tos plantados no país que acabam descarta-
dos durante a cadeia produtiva, incluindo a 
venda nas feiras livres.

Entre os alimentos mais desperdiçados estão 
folhas de cenoura, beterraba, couve-flor e raba-
nete; as cascas de batata, banana, mamão, maçã, 
abacaxi, maracujá e abóbora; talos de brócolis 
e beterraba; as sementes de abóbora, melão e 
jaca, a nata do leite e partes de animais que po-
dem ser aproveitadas, como os pés e pescoço da 
galinha e o tutano de boi. 

A festa de fevereiro deve contar com a participa-
ção do movimento Slow Food Brasil, Baden Ba-
den, Rutini Wines, Dalva e Dito, ONG Banco de 
Alimentos e Sonda Supermercados.

A ANR está encami-
nhando aos associa-
dos e a participantes 
do GT-RH pesquisa 
sobre Plano Médico, 
cujo objetivo é co-
nhecer o nível de sua 
utilização como be-
nefício a funcioná-
rios, avaliando o grau 

de satisfação do associado com o seu fornecedor 
desse serviço. São 8 rápidas questões, que não 

exigirão qualquer levantamento para serem res-
pondidas. Os resultados desta pesquisa serão 
divulgados apenas de forma consolidada, aos 
associados da ANR, sem qualquer possibilidade 
de identificação de respostas individuais.

As respostas podem ser encaminhadas até 
o dia 27 de janeiro (próxima 2ª feira), para a 
ANR, por Fax (11 3083-1931) ou e-mail (comu-
nicacao@anrbrasil.org.br). Para saber quais 
são as perguntas da pesquisa e poder partici-
par dela, clique aqui.

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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CHEFS ORGANIZAM FESTA COM ALIMENTOS
DESCARTADOS PELAS FEIRAS LIVRES DE SP

ANR LANÇA PESQUISA SOBRE PLANOS MÉDICOS

A Black Friday, nome dado ao dia seguinte ao de 
Ação de Graças – comemorado nos Estados Unidos 
todos os anos em novembro –, ficou conhecida por 
levar milhares de consumidores às lojas em busca 
de descontos fora do comum. No Brasil, ela é recen-
te, começou em 2010 com apenas um site oferecen-
do descontos de até 80%.

Hoje com mais de 300 lojas participantes no país, 
a Black Friday ganhou em 2013 o seu Código de 
Ética, elaborado pela Câmara Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (camara-e.net) para disciplinar 
a conduta dos sites. O documento define regras 
claras em relação ao preço estipulado e coíbe a 

divulgação de conteúdo enganoso ou injurioso 
pelos associados. 

Impede, por exemplo, que a loja ofereça promoções 
“metade do dobro”, como ficou conhecida a prática de 
alguns comerciantes brasileiros que elevaram os pre-
ços às vésperas da Black Friday para, com o aparente 
desconto, na verdade cobrarem o mesmo de sempre.

Aos infratores das regras estabelecidas no código, 
o chamado Conselho da Black Friday pode ofere-
cer advertência, acompanhada de recomendação 
para modificar a conduta reprovada, ou até mes-
mo a cassação do registro do associado. 

CÓDIGO DE ÉTICA NO BRASIL: A BLACK FRIDAY E O COMÉRCIO ELETRÔNICO

Outback é o nome das áreas de deserto na Aus-
trália, que ocupam 2/3 do território do país. Mas 
o que isso tem a ver com a rede que já é sucesso 
no Brasil e no mundo? Em 1988, um grupo de 
empresários da Flórida queria fugir dos padrões 
convencionais dos restaurantes nos Estados Uni-

dos, e a inspiração acabou vindo de um país do 
outro lado do mundo: a Austrália.

Informal, a decoração do Outback é feita de pran-
chas de surfe, mapas, bandeiras, cangurus, coalas 
e até crocodilos. Hoje já são mais de 800 casas nos 
Estados Unidos e 50 no Brasil. A primeira unidade 
chegou ao nosso país em 1997, no Rio de Janeiro. 

O cardápio oferece porções de peixe, camarão, 
frango, carne suína, massas, além de sanduíches, 
sopas e saladas. Entre os destaques da rede estão 
o sistema “refill” de refrigerantes e chás gelados e a 
cebola australiana empanada.  

A rede do Brasil já está entre as que apresentam 
melhor desempenho. Em declarações dadas re-
centemente à imprensa, o presidente do Outback 
Brasil, Salim Maroun, disse que “dos dez maiores 
restaurantes do mundo em relação ao faturamen-
to, nove são brasileiros”.

OUTBACK É HOMENAGEM A DESERTO AUSTRALIANO 

O Ministério da Saúde lançou na semana passa-
da uma campanha educativa para o diagnóstico 
precoce da hanseníase, doença causada por um 
parasita que ataca a pele, os nervos e também 
pode afetar órgãos importantes, como o fígado.

 Dirigida à população e aos profissionais de saú-
de, a campanha será concentrada em todas as 
capitais e nas cidades com mais de 100 mil ha-
bitantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, além da Baixada Fluminense, das regiões 
metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte e 
do norte de Minas Gerais. 

Serão divulgados materiais, como cartazes para 
a população, e-mail informativo aos profissionais 
de saúde, spot de rádio, outdoors e campanhas 
na internet, especialmente nas redes sociais. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saú-
de), o Brasil é líder mundial em prevalência da 
hanseníase. Em 1991, foi assinado pelo governo 
um termo de compromisso pelo qual o país de-
veria eliminar a doença até 2010. Entretanto, a 
cada ano surgem 40 mil novos casos.

Para mais informações, visite o Portal da Saúde 
do governo.

SERVIÇO: LUTA CONTRA HANSENÍASE ESTÁ AO ALCANCE DE TODOS


