
Ao entrar em um estabelecimento, todo consumidor espera encontrar 
uma experiência única e não apenas receber um produto ou serviço. Na 
batalha diária por conquistar e fidelizar clientes, algumas ferramentas 
podem ajudar a proporcionar uma visita inesquecível. Imagine acompanhar 
todo o processo de criação do prato. Ou ainda, com um toque no celular, 
ver todo o menu em 3D?

São essas inovações proporcionadas pela realidade aumentada que o 
convidado do último GT-CoM de 2017, Ederson Dé Manoel, vai apresentar 
aos associados. Head da Agência Blitz 360, o executivo irá contar um pouco 

do surgimento dessa solução tecnológica e 
mostrar algumas das inúmeras possibilidades 
de aplicação que ela permite no dia a dia de 
bares e restaurantes. 

Marcado para quinta-feira, 30, a partir das 
10h, na sede da ANR, o encontro ainda vai 
proporcionar aos participantes conhecer 
na prática os benefícios da ferramenta. 

A Reforma Trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro e a ANR 
está acompanhando todas as mudanças como, por exemplo, a Medida 
Provisória nº 808, assinada na última terça-feira (14) pelo presidente 
Michel Temer, que aprimora as mudanças na legislação, como descrito no 
informativo ANR nº 029/2017, disponível na íntegra no site da entidade.

Para esclarecer todas as dúvidas de seus associados, a ANR realiza a 
palestra: “Reforma Trabalhista – Principais Alterações e Vantagens X 
Desvantagens Para Restaurantes e Redes de Alimentação”. Ministrada 
por José Coelho Pamplona, da Dias e Pamplona Advogados, a 
conversa acontece no dia 7/12, às 16h.

A palestra será realizada no auditório da sede da ANR, na Rua Pais de 
Araújo, 29, conjunto 165, Itaim. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail:

Após o sucesso do lançamento da linha de produtos Fasano, composta 
de 41 itens, é a vez dos panetones voltarem à seleção da marca 
desenvolvida por Rogério Fasano. Em complemento aos já conhecidos 
sabores Tradicional e Gianduia, chega ao mercado o novo “Panettone 
Antica Ricetta Fasano”, que resgata uma antiga receita de família. 

Os três panetones também ganharam novidades na embalagem que agora 
tem formato mais arredondado e compacto, detalhes que imprimem 
mais elegância e harmonia à apresentação dos produtos. O “Panettone 
Antica Ricetta Fasano” sai por R$ 180, enquanto o Tradicional e o 
Gianduia podem ser encontrados por R$ 128. 
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Último GT-CoM do ano mostra como bares e restaurantes podem oferecer uma 
experiência inesquecível aos clientes

Serão disponibilizados dois óculos VR para demonstrar esse novo 
universo mais imersivo e interativo. Além disso, a reunião ainda reserva 
surpresas exclusivas! Confirme sua participação pelo e-mail:

INFORMatIVO

nova ConvenÇÃo Coletiva De trabalHo Com SinDifaSt

GRuPO de tRaBaLHO

reforma trabalHiSta É tema 
De PaleStra na anr

LaNÇaMeNtO

GrUPo faSano lanÇa linHa De PanetoneS Para o natal

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Rápidas – 
Fast Food – de São Paulo (Sindifast) e o Sindicato de Restaurantes, 
Bares e Similares de São Paulo (Sindresbar), assinaram uma nova 
Convenção Coletiva de Trabalho com vigência de 1º de novembro de 2017 
a 31 de outubro de 2019.

De acordo com Informativo ANR nº 028/2017, disponível na íntegra no 
site da entidade, o novo acordo traz algumas mudanças. A data-base da 
categoria, por exemplo, passou de 1º de maio para 1º de novembro. Também 
deixam de existir os pisos salariais por hora. Agora, caso as empresas 
necessitem, devem negociar os pisos para empregados nessas condições 
via Acordos Coletivos firmados diretamente com o Sindifast. 

Já para as gorjetas, tanto as espontâneas (que não passam pelo caixa do 
estabelecimento) como para as ostensivas (que passam pelo caixa), deve ser 
firmado com o Sindfast um acordo coletivo de trabalho. Ambas (espontâneas 
e ostensivas) devem ter fixado junto ao sindicato valores estimados para 
recolhimento de encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários. A nova 
Convenção foi totalmente adaptada para a Reforma Trabalhista e sua nova 
redação permite que as empresas possam, por meio de Acordo Coletivo, 
disciplinar algumas matérias, como jornada 12x36, folgas compensatórias, 
pagamento de premiação, entre outras.
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NOVIdade

foGo De CHÃo tem novoS PratoS 
e DeSContoS Para o verÃo

O restaurante Fogo de Chão, associado ANR, já está pronto para 
o verão. Para receber a estação mais quente do ano, a casa apre-
senta novos tipos de saladas especiais que combinam itens como 
rúcula com blueberry, lentilha com quinoa e grão de bico. “Qua-
tro vezes ao ano, elaboramos novas receitas que possuem muitos 
benefícios nutricionais e agradam veganos, vegetarianos ou quem 
está em busca de uma refeição mais leve”, diz Camila Brito, nutri-
cionista do Fogo de Chão.

Além dos novos pratos, o restaurante também preparou uma promo-
ção incrível. Ao consumir dois rodízios completos, o cliente ganha 
R$ 75 de desconto. O bônus é válido até dia 30 de dezembro, de 
segunda a sábado, exceto feriados e datas comemorativas. “Quere-
mos que as pessoas venham e vivenciem a experiência completa”, 
afirma Silvana Kalckmann, diretora geral da marca. 
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