
Duas parcerias da ANR foram 
renovadas para oferecer mais opções 
de serviços aos associados. O acordo 

com os laboratórios CDL e com o Mattos e 
Mattos, amplia a gama de benefícios para os 
restaurantes com descontos especiais.
Análises microbiológicas de alimentos; 
auditoria em cozinhas com relatório de 
avaliação; elaboração de manual de boas 
práticas; relatório Higiênico-Sanitário; e 
suporte técnico são alguns dos serviços 
oferecidos pelas empresas, com tabelas 
especiais para os associados. 

A CDL é dirigida pelos sócios-diretores, Dr. 
Eneo Silva Jr., Dr. Emilio Sessa e Dra. Eliamar 

Campos. É credenciada no SISP para análises 
microbiológicas de alimentos e participa do 
PAS - Programa Alimentos Seguros.

Já o Grupo Mattos e Mattos participa do 
controle de qualidade de boa parte dos 
hotéis, hospitais, cozinhas industriais, 
fábricas de alimentos e restaurantes do Brasil. 
A empresa oferece análises e exames em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

Mais informações pelo telefone: 

Produção: Linhas Comunicação | www.linhascomunicacao.com.br

Dentro de um estabelecimento, o gerente 
é parte essencial do negócio. Ele precisa 
saber administrar, ter boa comunicação, ser 

criativo, eficiente e garantir um bom entrosamento 
da equipe. Aprimorar essas qualidades é o objetivo 
do workshop da ANR “Gestão de Pessoas para 
Gerentes de Loja”.    

A primeira turma do curso está marcada para 
o próximo dia 29 de abril, na sede da entidade. 
Serão três horas de encontro, das 14h às 17h, e 
restam poucas vagas.  

O workshop será conduzido pela consultora 
da ANR, Flávia Campana Omori, psicóloga 
com cursos de especialização em Gestão do 
Conhecimento e Marketing de Serviços pela 
FGV/SP.  Ela irá apresentar as responsabilidades 

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 
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APROVEITE MAIS O GOOGLE 

Na última semana, a sede da ANR pas-
sou a integrar a lista de lugares que 
podem ser visitados sem precisar sair 

de casa. O Google Business View, que che-
gou ao Brasil no ano passado como uma pla-
taforma que permite passeios 360º dentro 
dos estabelecimentos comerciais, foi testado 
e aprovado pela entidade.  

A parceria com a agência Blitz, empresa 
responsável pelo desenvolvimento do tour, 
permitirá que os associados se aproximem 
ainda mais de seus clientes. As imagens 
ficam disponíveis na busca do Google, 
no Google Maps e no Google+, clicando 
na opção ‘Ver por Dentro’. O tour virtual 
também pode ser incorporado ao site do 
estabelecimento e acessado a partir do 
computador, tablet ou smartphone. 

“A ANR busca se tornar uma entidade 
atuante em todos os segmentos que 
possam colaborar com os negócios dos 
restaurantes. Por conta disso, nossos 
associados terão condições especiais para 
adquirir esse serviço e utilizá-lo como 
ferramenta para ampliar sua relação com 
os potenciais consumidores”, diz Alberto 
Lyra, diretor executivo da entidade. 

Além de garantirem desconto no valor, 
os associados da ANR já podem conferir 
o tour: 

SAIBA COMO TER UM GERENTE MAIS EFICIENTE

do gestor e as ferramentas que facilitam o 
desempenho da equipe como um todo. 

Também será abordada a organização da 
rotina dos estabelecimentos, como o controle 
de ponto, o cálculo do banco de horas, 
escala de trabalho e controle de férias. Serão 
esclarecidas ainda as dúvidas mais comuns 
com o holerite, caixinha e a comunicação 
com a equipe, focando no papel do gerente 
como representante da empresa.

Para pagamento até o dia 22 de abril será 
concedido desconto de 10%. O valor inclui 
CD com material do workshop e certificado 
de participação.

Amanhã (14), às 14h, acontece a segunda reunião de 2015 do GT- Tec, que irá abordar, 
entre outros assuntos, o feedback do Workshop Pescados. Os detalhes do próximo 
ENCOVISAS e a necessidade de sacolas específicas para delivery e sacos de lixo nos 
estabelecimentos de food service, também estão na pauta. 

Para confirmar sua presença envie um e-mail para:

(11) 3083-1931

http://goo.gl/0Sj0ZH

comunicacao@anrbrasil.org.br

R$ 360,00

R$ 240,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

Inscrições e informações:

A ANR irá promover, na próxima quinta-feira 
(16), das 9h às 17h, um encontro voltado 
para gestores de RH e administradores 

de bares, restaurantes e redes de alimentação, 
interessados em melhorar o desempenho de 
seus colaboradores.     

Na ocasião será discutida a importância da 
Avaliação de Desempenho para a estruturação e 
aprimoramento da equipe, além da necessidade 
de treinamentos técnicos e comportamentais, 

 COMO AVALIAR O DESEMPENHO DO SEU FUNCIONÁRIO? 

identificação de perfis e potenciais, entre 
outros, tanto para o colaborador como para 
o gestor. 

A palestrante convidada é a psicóloga Marcia 
Zaia, sócia da FCampana, especialista em 
treinamento e desenvolvimento de equipe, 
melhoria de comunicação e excelência no 
atendimento.

comunicacao@anrbrasil.org.br

R$ 650,00

R$ 450,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

Inscrições e informações:

comunicacao@anrbrasil.org.br

GT-TEC DISCUTIRÁ NOVA LEI DAS SACOLINHAS

De acordo com o dicionário, o nome 
serve para designar uma pessoa, um 
animal, ou coisa concreta ou abstrata. 
Mas, na prática, e quando se trata de 
restaurantes, o nome é o que define 
o ambiente, como é o caso do JAM 
Warehouse, associado da ANR.

“O JAM significa Japanese Food, Art 
e Music. Este é o tripé conceitual da 
marca, procuramos oferecer culinária 
japonesa, mesclada com artes e 
música ao vivo. A concepção veio 
da ideia de tirar o cliente da correria 
e levá-lo para um oásis no meio da 
loucura da capital”, explica Rodrigo 
Fróes, proprietário da casa.

Além disso, o conceito é praticado 
de verdade. “No JAM temos obras de 
arte da casa, mas também fazemos 
exposições mensalmente. Na música ao 
vivo, a cada dia da semana, um músico 
diferente sempre com convidados e jam 
sessions, tornando o ambiente mais 
agradável. O objetivo é sempre dar ao 
cliente uma opção de tranquilidade fora 
da correria da cidade”, finaliza Fróes.

ANR NA MÍDIA: DE OLHO 
NAS PLACAS!

O recém-lançado Guia de Placas da ANR foi 
destaque do caderno Comida, da Folha de 
S. Paulo na última sexta-feira (10). Em pouco 
mais de meia página, o jornal apresentou 
as dificuldades que os estabelecimentos 
enfrentam para conseguir cumprir 
todas as normas indicadas pelas esferas 
governamentais. 

A matéria cita a ANR e apresenta parte do 
conteúdo do Guia. O texto conta ainda 
com declarações do diretor executivo da 
entidade, Alberto Lyra e do consultor ju-
rídico, Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias 
e Pamplona Advogados. Além disso, traz 
a opinião de alguns estabelecimentos, 
como do associado Johnny Rocket’s.

O Guia é mais um dos importantes ser-
viços que a ANR presta aos seus associa-
dos, colaborando para que estes estejam 
sempre alinhados com a legislação, além 
de um passo a frente no mercado. A pu-
blicação, inclusive, ressalta o valor desse 
conteúdo.  Um dos personagens entrevis-
tados, sócio de uma famosa rede, e que 
não tem acesso ao Guia, afirmou desco-
nhecer algumas das leis. 

Para conferir na íntegra acesse:

JAM WAREHOUSE: CONCEITO 
PRATICADO AO EXTREMO

folha.uol.com.br

MAIS FACILIDADES PARA OS ASSOCIADOS

http://goo.gl/0Sj0ZH
http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/04/1614327-em-sp-26-leis-obrigam-restaurantes-a-pendurar-avisos-a-vista-da-clientela.shtml

