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boletim informativo

destaque

MP QUE APRIMORA MUDANÇAS NAS LEIS TRABALHISTAS PRECISA
SER VOTADA NO CONGRESSO PARA ENTRAR EM VIGOR

Na última terça-feira (14), o presidente Michel Temer assinou a Medida
Provisória nº 808, que aprimora as mudanças na legislação trabalhista,
em vigor desde 11 de novembro. Os principais pontos do texto envolvem
questões como gorjetas, prêmios, gestantes, dano moral, trabalho intermitente e jornada 12x36.
Segundo informativo ANR nº 028/2017, redigido por Andrea Carolina da
Cunha Tavares, sócia da Dias e Pamplona Advogados, no caso das gorjetas a “MP repetiu o texto da Lei nº 13.419/2017 – Lei das Gorjetas, em
nada alterando, portanto, o seu conteúdo”. De acordo com o informativo, que pode ser encontrado na íntegra no site da entidade, na hipótese
da MP 808 ser rejeitada, voltará a valer normalmente o texto da Lei nº
13.419/2017.
No caso do trabalho intermitente, a MP 808 diz que “a Carteira de Trabalho deve indicar o valor da hora ou do dia de trabalho dos empregados,

trabalhador e a empresa. Agora, precisa passar por negociação coletiva

assim como o prazo para o pagamento da remuneração. A nova regra

(acordo ou convenção coletiva).

determina que o contratado nesses termos tem o prazo de 24 horas para
atender ao chamado quando for acionado”. Já na jornada 12x36 há novi-

O Congresso Nacional terá até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar

dades: antes, esse modelo poderia ser combinado diretamente entre o

os ajustes promovidos pelo governo.

legislação

JUSTIÇA DESOBRIGA REGISTRO PERANTE CONSELHO
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS

De acordo com o informativo N° 027/2017, elaborado pela Dias e Pamplona,
Consultoria Jurídica da ANR e disponível na íntegra no site da entidade, a justiça tornou desnecessário o registro de empresas fast food perante o Conselho
de Nutricionistas do Estado de São Paulo. A decisão reconheceu a inexistência
de previsão legal válida que obrigue os estabelecimentos a se registrarem nos
conselhos profissionais.
A argumentação foi acolhida já que os estabelecimentos são atividades empresariais de simples venda de alimentos e bebidas, sem pertinência direta com
a área de nutrição e dietética, não se encaixando em serviços de nutrição ou
alimentação para fins especiais.

Grupo de trabalho

ÚLTIMO GT-CoM DE 2017 ENTRA NA REALIDADE AUMENTADA
Com palestra de Ederson Dé Manoel, head da Agência Blitz 360, encontro
acontece na quinta-feira, 30 de novembro

Uma das opções à disposição de bares e

sumidores nos mais diversos segmentos do varejo e até nos restaurantes.

restaurantes é a realidade aumentada. A

Hoje, o modelo de consumo está totalmente voltado para trazer algo único e

tecnologia de efeitos visuais, sonoros e tá-

inovador ao cliente, algo que vá muito além do produto ou do serviço em si.

teis já existe há algum tempo, mas só agora

Essa grande mudança veio acompanhada de muitas novidades na tecnologia

passou a ser cada vez mais incorporada no

que podem ser utilizadas para melhorar e otimizar o relacionamento entre

dia a dia desses espaços para proporcionar

consumidor e estabelecimento.

uma experiência diferenciada. É esse o tema

Foto: Divulgação

A realidade aumentada tem transformado a experiência de compra dos con-

central do último GT-CoM de 2017, marcado para 30 de novembro, a partir das 10h,
na sede da ANR em São Paulo. O encontro
vai contar com a participação de Ederson Dé Manoel, head da Agência Blitz
360, especializada em novas tecnologias.
Durante o bate-papo, o executivo não só irá abordar o surgimento e a evolução da realidade aumentada, como também vai proporcionar aos participantes a chance de testá-la na prática. Dois óculos VR estarão à disposição
para uma imersão no mundo dos pratos e panelas de um ângulo bastante
diferente. Mas as surpresas não param por ai. No encontro, também haverá
uma novidade especial para os associados.
Ederson Dé Manoel é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Nove de Julho, com pós-graduação no segmento pela ESPM. É sócio
da Blitz desde agosto de 2010 e tem profundo conhecimento sobre a área de
tecnologia digital. Confirme sua presença pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br.

relacionamento

TICKET LANÇA PLATAFORMA DIGITAL TICKET CONECTE
Solução interativa de cupons promocionais oferece vantagens para
estabelecimentos e clientes
Foto: Divulgação

A Ticket, empresa pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação, traz ao mercado a Ticket Conecte, solução interativa com
a qual o comerciante (restaurante) pode criar cupons promocionais
nas plataformas da companhia. Com ela, o usuário recebe no app Ticket notificações de promoções em estabelecimentos próximos, em
um raio de até 900 metros e faz a reserva do cupom. Em seguida,
basta apresentar o cupom no local escolhido para ganhar o desconto
na hora do pagamento.
“Tudo acontece de maneira simples e rápida, tanto para o empregado,
que usa o benefício Ticket e consegue economia ao utilizar o Ticket
Conecte, quanto para os comerciantes, que conseguem fidelizar os
clientes e aumentar o fluxo de frequentadores, com impacto positivo
no faturamento”, avalia Marília Rocca, Diretora-Geral da Ticket.

sustentabilidade

PROGREDIR REÚNE AÇÕES PARA INCLUSÃO NO
MERCADO DE TRABALHO

Foto: Divulgação

O Ministério do Desenvolvimento Social, com apoio da Associação Nacional de Restaurantes e envolvimento de vários ministérios, lançou no último
mês o Progredir, plano que reúne ações para inclusão dos cidadãos de baixa
renda no mercado de trabalho, e oferece qualificação profissional e incentivo
ao empreendedorismo.
Entre as ações do Progredir, está a oferta de vagas de emprego para as
pessoas de baixa renda. Para isso, foi criado um portal de intermediação
de mão de obra que já conta com mais de 2 mil currículos. O Ministério do
Desenvolvimento Social sugere que as empresas parceiras do projeto disponibilizem pelo menos 10% das vagas por meio desse site. Basta se cadastrar
em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sisp/progredir/rede/. Em caso de dúvidas ou dificuldades, entre em contato pelo (61) 2030-1537 ou pelo e-mail:

redeprogredir.sisp@mds.gov.br.

Lançamento

Foto: Divulgação

REFRESCANTE E SAUDÁVEL, SUCO DE
PITAYA É NOVIDADE NO REI DO MATE
Sempre pensando em renovação, o Rei do Mate, rede paulista criada em
1978 e associada ANR, apresenta novidades no cardápio. Com o verão batendo à porta, a marca passa a oferecer o suco de Pitaya, fruta que caiu no
gosto popular já que tem propriedades que auxiliam na perda de peso e no
controle da glicemia, além de contribuir para amenizar as dores musculares
do pós-treino. Nas unidades, o cliente pode escolher a versão tradicional ou
complementar com água de coco ou guaraná.
Segundo Antônio Carlos Nasraui, diretor Comercial e de Marketing da rede, a
novidade, além de refrescar, também ajuda nos cuidados com a saúde. “Resolvemos colocar o suco de Pitaya no cardápio porque é uma fruta gostosa, que
contém vitaminas (C, B1, B2, B3), minerais, ferro, cálcio e fósforo, trazendo
muitos benefícios à saúde”, explica. A novidade já está disponível em todas
as lojas Rei do Mate.

promoção

CHINA IN BOX OFERECE DESCONTO EM LINHA DE FRANGO CRISPY
Foto: Divulgação

A rede de fast food China in Box, associada ANR, está comemorando a Black
Friday com uma oferta especial. Até o dia 30 de novembro, os valores dos
pratos da família do Frango Crispy estarão 35% mais baratos. “Queremos proporcionar aos clientes as melhores experiências com a culinária oriental. Em
novembro, o prato da vez é o Frango Crispy, uma deliciosa opção para almoço
e jantar”, afirma Robinson Shiba, presidente do Grupo TrendFoods, detentor
da marca.
Os pedaços de frango empanados com farinha crocante podem ser pedidos
nas versões “Box Grande”, “Box Pequeno”, “Box Grande Executivo” e “Box
Pequeno Executivo”. A promoção é válida para compras no site, app oficial,
iFood, telefone e lojas físicas.

novidade

KFC LANÇA NOVA LINHA DE SORVETES NO BRASIL

A KFC Brasil, associada ANR, acaba de apresentar o Kream Ball,
sorvete especial que vem em uma embalagem em formato de bola
transparente. Além disso, a sobremesa vem acompanhada de uma
Foto: Divulgação

colher exclusiva assinada pela rede, desenvolvida para se encaixar
perfeitamente na boca. “A colher permite que o consumidor saboreie até a última ‘gota’ de sorvete”, afirma Juliana Pisani, diretora de
Marketing do KFC Brasil.
Para o lançamento, o KFC trará três opções irresistíveis da sobremesa:
Alfajor Havanna, Ovomaltine e Cookie&Morango. As novidades podem ser encontradas em todas as 36 lojas da marca pelo valor sugerido de R$ 7.

www.anrbrasil.org.br
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