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Conhecer de perto a rotina da maior central 
de abastecimento da América Latina, 
que recebe diariamente cerca de 10 mil 

toneladas de frutas, legumes, verduras e pescados, 
abastecendo mais de 60% de toda a Grande São 
Paulo. Essa foi mais uma iniciativa da ANR para 
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TOUR VIRTUAL NO MUNDO REAL DOS RESTAURANTES

Sempre antenada com o mercado e com 
as últimas tecnologias, a ANR acaba 
de firmar acordo com a agência Blitz, 

parceira oficial do Google, para oferecer aos 
associados mais um serviço de mercado com 
foco 360º. A partir de agora, filiados à entidade 
terão condições especiais para desenvolver um 
tour virtual pelos seus estabelecimentos, por 
meio do Google Business View. 

“O bom da ferramenta, principalmente para 
restaurantes, é que funciona como uma estratégia 
para mostrar a infraestrutura interna. Oferece 
uma experiência sensorial mais interessante  aos 
consumidores, que podem navegar por dentro 
dos locais ao invés de se limitarem a conhecer 
o ambiente por fotos”, explica Ederson Manoel, 
sócio da Blitz. “Permite ainda que o cliente visite o 
restaurante sem precisar sair de casa e, segundo 
levantamento do Google, ajuda a elevar em até 
80% a taxa de reservas via internet”.

A sede da ANR foi a primeira a testar o serviço. 
Com fotos de Guilherme Ferez (Agência 
Blitz), o processo foi realizado na última 
quarta-feira (25) e levou menos de meia 
hora para ser concluído. “A parte de campo é 
rápida e não impacta na rotina diária. Depois 
passamos para uma etapa mais técnica e 
administrativa que leva cerca de 7 a 10 dias 
para disponibilizar o link do tour virtual para 
o estabelecimento”, conta Ederson. Uma vez 
publicado, o material pode ser indexado no 
site das empresas e também no Facebook, 
por meio de link HTML. 

Para mais detalhes sobre o serviço envie um 
e-mail para:

SUCESSO E ADESÃO ÀS VISITAS À CEAGESP

Uma decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho vai aliviar diversas batalhas 
judiciais do McDonald’s. O TST definiu 
no último dia 26 que o SindiFast é o 
único representante dos funcionários 
da rede em São Paulo.

Com isso, outro sindicato, o Sinthoresp, 
que já processou o McDonald’s várias 
vezes pelas condições de trabalho dos 
atendentes, perde legitimidade para 
continuar conduzindo as ações.

Os dois sindicatos disputavam uma 
verba de 4 milhões de reais, oriunda da 
contribuição de 11.000 funcionários da 
rede em São Paulo.

(Atualização às 10h56 do dia 27: o 
Sinthoresp entrou em contato para 
informar que a ação no TST refere-
se ao Burger King. O McDonald’s, que 
também trava disputa semelhante 
com o sindicato, diz que a decisão será 
estendida para a sua rede).

Fonte: Veja Online

STJ DECIDIRÁ SE PODE COBRAR 
SÓCIO-GERENTE 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
voltará a analisar uma questão polêmica: 
a possibilidade de cobrança de dívida 
do sócio-gerente de empresa que não 
participava da sociedade na época em 
que o tributo deveria ter sido pago. 
Segundo informações do jornal Valor 
Econômico, a 2ª Turma da Corte decidiu 
aceitar um recurso da Fazenda Nacional, 
colocando novamente em pauta 
discussão sobre redirecionamento de 
execução fiscal. 

Os ministros irão analisar o processo que 
envolve um sócio-gerente que, apesar 
de não estar na sociedade no período em 
que ocorreu o fato gerador do tributo, 
integrava a empresa quando ocorreu a 
dissolução irregular. A Fazenda Nacional 
entende que só esse fato bastaria para a 
cobrança ser redirecionada a ele.

O encerramento irregular da empresa é a 
causa mais comum da responsabilização 
dos sócios pelas obrigações fiscais de 
uma empresa.
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ANR INVESTE NO FUTURO DA GASTRONOMIA

Desde 2012, a ANR mantém um acordo 
com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), que auxilia jovens 

com formação de nível médio, técnico e 
superior a encontrarem oportunidades de 
estágio ou aprendizado. Com a parceria, os 
associados da ANR recebem desconto de até 
30% na contribuição mensal, além de garantir, 
gratuitamente, inúmeros benefícios aos jovens 
contratados, entre eles seguros contra acidentes 
pessoais e convites para diversas oficinas de 
capacitação durante o ano. 

Os associados que optam pela contratação 
de jovens adquirem uma força de trabalho 
motivada, sempre disposta a apresentar 
um bom desempenho. Além do CIEE, a 
ANR também assinou uma parceria com 
a Universidade Anhembi Morumbi, que 
encaminha seus alunos universitários para 
reforçar o quadro de funcionários nos 
restaurantes, redes de franquia, redes de 
alimentação e bares associados da ANR em 
São Paulo.  

No caso do jovem aprendiz, os requisitos mí-
nimos são: idade mínima de 14 anos e estar 
cursando os últimos anos do ensino funda-
mental. Outra regra estipulada pela legisla-
ção é carga de seis horas diárias de trabalho, 
com limite de oito horas diárias, quando 
tiver completado o ensino fundamental. Já 
no convênio com a Anhembi Morumbi, o 
estabelecimento deverá observar o período 
de estágio previsto para cada curso. A lista 
de candidatos inclui estudantes de Adminis-
tração, Turismo, Gastronomia, entre outros. 
Para mais informações escreva para:

aproximar os associados da CEAGESP, que 
abriu suas portas para duas visitas guiadas 
no mês de março.  

O engenheiro agrônomo Gabriel Bitencourt 
de Almeida (foto), do Centro de Qualidade 
Hortigranjeira da CEAGESP, conversou 
com os associados durante a visita ao 
entreposto e aproveitou para avaliar as 
commodities, como um todo, além de 
orientar os participantes sobre os produtos 
que permanecem em alta no mercado.

A ANR acompanhou o encontro e registrou 
todos os detalhes. Confira um pouco da 
visita e depoimentos dos associados que 
participaram da ação:

www.youtube.com/
watch?v=WU21uOuabOE

comunicacao@anrbrasil.org.br

DADA A LARGADA PARA O 4º ENCOVISAS. 
FAÇA PARTE DESSE EVENTO!

E stão abertas as cotas de patrocínio para 
as empresas interessadas em apoiar 
um dos mais respeitados eventos da 

ANR. Em seu quarto ano, o ENCOVISAS já 
ganhou relevância nacional e promete, mais 
uma vez, promover o debate dos principais 
assuntos do setor com grandes autoridades 
fiscalizadoras e responsáveis de restaurantes.   

“Esse encontro é muito interessante por-
que possibilita a integração do trabalho da 
vigilância com o trabalho do setor. É muito 
importante que os dois lados conheçam a 
atuação para facilitar a comunicação”, diz 
Denise de Oliveira Resende, gerente de ali-
mentos da ANVISA.

Patrocinadora das últimas duas edições, a 
Bayer considera “um privilégio fazer parte 
do ENCOVISAS, pois ele está divulgando 
técnicas, novas formas de melhorias de 
serviço e de qualidade”, pontua Marcel 
Cabral, gerente de marketing da empresa.

As companhias que quiserem participar 
podem escolher entre as cotas platinum, 
ouro, prata e bronze. Para mais detalhes, 
entre em contanto pelo email:

anr@anrbrasil.org.br


