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PM amplia área de policiamento para combater arrastões
A ANR recebeu na última semana um mapa elaborado pela PM apontando os locais onde será ampliado o policiamento contra este tipo de crime.
Por medida de segurança, o mapa não será divulgado pela entidade.
Outra decisão foi o agendamento de reuniões
entre associados e o comando da PM, para que

os estabelecimentos apontem os principais problemas de segurança que enfrentam e discutam
soluções. A formação dos grupos e as datas serão
informados previamente pela ANR.
Desde o início de março, a ANR mantém contatos
constantes com a PM e a Secretaria de Segurança
Pública (SSP) para combater os arrastões.

Fiscalização do Registro de
Ponto começa em abril
A fiscalização do uso do Registro Eletrônico de Ponto (REP) em estabelecimentos comerciais de todo
o país (entre eles restaurantes e redes de alimentação) irá começar no próximo dia 02.
O assunto foi destaque na reunião do Grupo de
Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), realizada
no dia 21 de março. “Com a entrada em vigor da legislação, os estabelecimentos deverão começar a
receber a visita de fiscais do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) para verificar se os locais estão
adequados à nova portaria”, explicou a coordenadora do GT, Dra. Andrea Carolina da Cunha Tavares,
do escritório Dias e Pamplona.
“Caso haja alguma irregularidade, os estabelecimentos terão prazo de 30 a 90 dias para se adequarem à lei”, acrescentou Dra. Andrea.
Durante a reunião, os associados também receberam orientações sobre documentos trabalhistas, papéis que devem ser arquivados e por quanto tempo.

Descarte correto de óleo pós consumo
A reciclagem do óleo e gordura provenientes
das cozinhas é um dos grandes desafios do
setor de food service para adequação à lei que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Com o objetivo de auxiliar os associados
nesta questão, a ANR discute a elaboração
de um Plano de Gerenciamento de Resíduos
que seja comum e viável para o setor.

atualmente, desenvolve um projeto específico
na coleta de óleo pós consumo em estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais
e feiras livres. O produto é retirado em um caminhão específico, armazenado em recipientes
PET e destinado corretamente para ser utilizado
como matéria prima para a confecção de outros
produtos, como biodiesel e sabão.

Enquanto não se chega a uma resposta
definitiva, a entidade tem se aproximado de
cooperativas certificadas e interessadas em
desenvolver um trabalho de reciclagem em
parceria com o segmento.

As empresas parceiras da Coopervivabem recebem um SELO VERDE que certifica a adesão
ao projeto. Atualmente, são parceiros da empresa a Sabesp, a Secretaria do Meio ambiente
e a Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana).

Uma dessas cooperativas é a Coopervivabem.
A entidade executa um trabalho social com 72
famílias de baixa renda da capital paulista e,

Para saber como fazer parte do círculo
de colaboradores da cooperativa, entre em
contato pelo telefone (11) 3644-6867.

Nova sócia-fornecedora na casa
A Prática, empresa especializada na produção de fornos
para restaurantes e para o setor de panificação, e em
equipamentos de resfriamento e conservação de alimentos, acaba de ingressar como sócia-fornecedora da ANR.
Com mais de 20 anos de mercado, a Prática dispõe de um parque industrial e de uma equipe de engenharia experiente no desenvolvimento de produtos específicos para o setor. Além disso, atua dentro de
todas as normas e certificações e já é reconhecida no mercado internacional, exportando equipamentos
para 18 países em vários continentes.
“Queremos nos aproximar dos gestores dos restaurantes para avaliar em conjunto o mercado de gastronomia e pensar em produtos que atendam especificamente as demandas do setor”, explica Fernando
César, gerente comercial da empresa. Para mais informações sobre a Prática, acesse o site www.praticafornos.com.br ou entre em contato pelo telefone (11) 3814-2208.

Vídeo vigilância e monitoramento: tecnologia a serviço
da segurança
Segurança é, sem dúvida, um dos temas mais debatidos atualmente. Em uma rápida observação, é
possível constatar a ampla gama de serviços disponíveis no mercado. Mas é preciso ficar atento na
hora da contratação e buscar empresas qualificadas e antenadas com as tendências.

A ação é feita remotamente, por meio das redes
centrais da empresa, e em cooperação com as forças de segurança pública. Além disso, demanda
menos investimentos e menores custos operacionais, já que utiliza uma mesma infraestrutura para
TI, Telefonia e Segurança.

A Agente Remoto é uma destas empresas. Sóciafornecedora da ANR, oferece o serviço de Vigilância
Comunitária, que consiste na transmissão ao vivo
de vídeo em alta resolução.

Para mais informações sobre o serviço, acesse o
site www.agenteremoto.com.br ou entre em contato pelo e-mail comercial@agenteremoto.com.br
e pelos telefones (11) 3271-8429 e (11) 7824-1255.
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