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destaque

ASSINADA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2017/2019 COM O SINTHORESP

Foto: Banco de imagem

A Convenção Coletiva de Trabalho aplicável aos restaurantes, bares e similares de São Paulo e alguns municípios vizinhos acaba de ser assinada. A norma
coletiva, do lado profissional, foi firmada apenas pelo SINTHORESP, haja vista
a cassação do registro sindical do SINTRARESP, e terá vigência de 2 anos,
até o dia 30 de junho de 2019. No texto, foi determinado o reajuste salarial
de 4% sobre os salários de 1º de julho de 2016, descontadas as antecipações
concedidas no período.
De acordo com o Informativo Nº 024/2017, redigido pela Consultoria Jurídica
da ANR, Dias e Pamplona, e encaminhado pela ANR a todos os associados,
o reacerto poderá ser proporcional, de acordo com a data de admissão do
empregado. As empresas que não aplicaram o reajuste sobre os salários devidos em julho de 2017, podem fazer, sem qualquer penalidade, juntamente com

Em relação à Reforma Trabalhista, a nova CCT prevê a possibilidade de re-

os salários de agosto de 2017. O teto para aplicação do reajuste ficou em R$

gulamentação, por meio de acordos coletivos, de diversos pontos tratados,

7.560,00. A Convenção Coletiva não abrange mais a região de Osasco (Cara-

tais como intervalo reduzido, trabalho em domingos, Programa de Demissão

picuíba, Barueri, Santana do Parnaíba, Jandira, Cajamar, Itapevi e Pirapora do

Voluntária etc. Além disso, a Convenção Coletiva também já contempla a des-

Bom Jesus), a qual passou a contar com novo sindicato patronal, que ainda

necessidade de homologações de rescisões contratuais, a partir da entrada

não ajustou convenção com o SINTHORESP.

em vigor da Reforma Trabalhista.

gt-com

EX-MASTERCHEF RAUL LEMOS PARTICIPA DE GT-CoM NA ANR
Encontro, que acontece nesta quarta-feira, 30, vai abordar o poder dos influenciadores
digitais e a relevância que têm para os negócios
Os famosos influencers digitais têm fama e muito poder na internet. Para as mar-

A terceira reunião de 2017 do GT-CoM está marcada para quarta-feira, 30, a partir

cas, representam uma maneira rápida, direta e efetiva de alcançar um grande

das 10h, na sede da ANR, em São Paulo. Durante o evento, trará dicas para análise

público-alvo. Mas será que todos os produtos e serviços precisam da ajuda de um

do perfil, referências e público (quantidade x qualidade) desses influencers. Além

influenciador para se destacar no mercado? É isso que Raul Lemos, ex-participan-

disso, vai mostrar como aproveitar ao máximo a experiência e como valorar

te do MasterChef Brasil e apresentador da prévia do programa recém terminado

e mensurar o serviço entregue. Atualmente, Lemos comanda a Mení, um hub

na Band, vai responder durante o GT-CoM.

de projetos e iniciativas no mundo da gastronomia.
“Estarei na ANR para tirar dúvidas de todos os associados sobre como os influenciadores digitais podem auxiliar a ativação de restaurantes e marcas parceiras. Nos vemos lá!”, convida.
Raul Lemos é formado em publicidade e propaganda pela Universidade Mackenzie. Ficou conhecido do grande público em 2015, quando integrou o casting
de participantes do MasterChef Brasil, e saiu classificado em segundo lugar na
competição. Em 2016 se formou assistente de cozinha pela Escola de Artes
Culinárias da Toscana e neste ano, abriu a primeira unidade da La ScuoladiCucina na América Latina. Hoje, também integra o quadro de sócios da franquia de

Foto: divulgação

lojas de utensílios de cozinha, a MundoCheff.

comunicacao@anrbrasil.ogr.br

reunião

PLENÁRIA ANR DISCUTE IMPLEMENTAÇÃO DA GORJETA
E REFORMA TRABALHISTA
Quarta reunião de 2017 também irá abordar convenção coletiva com o SINTHORESP e
cassação do Registro Sindical do SINTRARESP

Foto: Banco de imagem

A quarta Reunião Plenária ANR de 2017 já tem data marcada: será nesta quinta-feira (31/08). O encontro tem na pauta a implementação das gorjetas por
meio dos “Termos de Implantação das Gorjetas” e as mudanças relacionadas
à reforma trabalhista.
Entre as alterações previstas pela reforma estão a desobrigação de homologações de rescisões de contratos de trabalho, os intervalos intrajornadas, o
trabalho aos domingos e a descaracterização da natureza salarial de prêmios
e abonos. Além dessas questões, serão discutidas ainda a configuração do
cargo de confiança na Reforma Trabalhista e o Projeto de Lei que pretende
regulamentar a profissão de garçom e estabelecer piso salarial de R$ 2.800
mil para a categoria.
A plenária também irá debater a assinatura da Convenção Coletiva com o

venção Coletiva de Campinas. O encontro também terá a apresentação de

SINTHORESP, a cassação do Registro Sindical do SINTRARESP e o novo

dois sócios fornecedores: a Select Automação e o ManyPlaces.

Sindicato Patronal na região de Osasco/Barueri. Outros assuntos incluem a

A plenária acontece na sede da entidade, em São Paulo, das 15h às 17h. Para

negociação da Convenção Coletiva com o SINDIFAST e a assinatura da Con-

confirmar presença encaminhe e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

curso

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS SERÁ TEMA DO PRÓXIMO GT-TRIBUTÁRIO

Na próxima quinta-feira, 31, será realizada a quarta reunião de 2017 do GT-

n°593849 a respeito de produtos com ICMS-ST por preços distintos e os

Tributário. Entre os assuntos do encontro estão a revenda de mercadorias

possíveis impactos de tal decisão no segmento de restaurantes, sobretudo

adquiridas pelos restaurantes por preços distintos dos fixados pelo governo

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

para fins de ICMS-ST.

O encontro acontece na sede da ANR, das 9h30 às 11h30. Para mais
informações ou confirmação de presença, favor enviar um e-mail para:

Além disso, o grupo discute a decisão do STF no Recurso Extraordinário

comunicacao@anrbrasil.org.br

encontro

GT-TI RECEBE PALESTRA SOBRE GESTÃO PARA BARES E RESTAURANTES
Apresentação será realizada por Paulo Couto, diretor da Select
Automação, sócia fornecedora da ANR

Foto: Banco de imagem

Marcada para esta terça-feira (29), a oitava reunião do ano do GT-TI vai
discutir a questão da gestão em bares e restaurantes. Paulo Couto, diretor
da Select Automação, sócia fornecedora da ANR, irá realizar uma palestra
sobre o tema.
Também estão na pauta a troca de experiências e as avaliações de telecom,
baseadas em análises do sistema atual das empresas e das ferramentas
para voz e dados. A ideia é entender quais os softwares mais utilizados e os
pontos fortes e fracos de cada um.
O encontro acontece na sede da ANR em São Paulo, das 11h às 12h. Para
confirmar a participação, envie um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

calendário

AGENDA DE CURSOS

Confira as datas dos próximos workshops

anote na agenda

previstos pela ANR e agende-se. Não
deixe sua inscrição para a última hora!

19/09

Manipulador de Alimentos

20/09

Dinâmicas de Grupo

21 e 28/09

Precificação – Duo (novas datas)

novos negócios

CHINA IN BOX E GENDAI APOSTAM EM FOOD TRUCKS
Segundo Robson Shiba, presidente do grupo que detém as marcas, operações
começam no primeiro semestre de 2018
As redes de fast-food especializadas em culinária oriental China in Box e Gendai, associadas ANR, terão um novo formato de ponto de venda no ano que vem: o food truck. O
objetivo é utilizar o caminhão em cidades onde é necessário testar o mercado para saber
Foto: divulgação

se um possível negócio será próspero. Atualmente, são mais de 164 lojas da China in Box e
outras 50 da Gendai espalhadas pelo país.
“Ao invés de montar uma loja física, que requer um investimento alto, vamos levar um food
truck em algum parque, por exemplo. Se começar a ter aderência, montamos a loja na cidade e levo o caminhão para testar o mercado em outro local”, afirma Robinson Shiba (foto),
presidente do Grupo TrendFoods, dono das marcas. O início da ação está previsto para o
primeiro semestre de 2018.

novidade

APPLEBEE’S LANÇA NOVA CAMPANHA DE MARKETING
Empresa aposta no sucesso das costelinhas com molho
barbecue para fidelizar clientes

Foto: divulgação

A rede Applebee’s, associada ANR, está com a campanha All You
Can Eat Ribs a todo vapor. Os fãs do prato queridinho da rede de
casual dining podem comer as costelinhas à vontade, por apenas
R$ 89,90. E, neste ano, ainda podem saborear as novidades Crispy
Ribs, empanada de ribs; Croquet Ribs, croquetes de carne de costela desfiada; e Crinkle Fries, ribs acompanhada de batatas frisé e
crocantes, para comer com o molho especial.
“O ápice da campanha será no dia 28 de outubro, quando vamos
ter o Ribs Day. Estamos preparando uma ação muito especial para
a data”, afirma Hermelindo Funglini, responsável pelo marketing da
rede no Brasil.
De acordo com informações da Applebee’s, o sucesso no menu é
tão grande que são consumidos nos restaurantes da marca cerca de
220 toneladas por ano das costelas de porco.

NOTA DE FALECIMENTO
A Associação Nacional de Restaurantes lamenta a morte de Gregory

inaugurar 217 lojas, vendeu sua participação no McDonald’s para a

Ryan, empresário norte-americano que trouxe a rede McDonald´s

matriz. Atualmente, era um dos sócios da Atlantica Hotels, uma das

para o Brasil. O executivo, que era naturalizado brasileiro, contribuiu

maiores redes hoteleiras do país. Ryan faleceu na última segunda-

decisivamente para a expansão da marca no país. Em 1997, após

feira (21), em São Paulo.

www.anrbrasil.org.br
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