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Como já anunciado em outras edições, a ANR e a Agência de 
Fomento Paulista/Nossa Caixa Desenvolvimento renovaram 
por mais dois anos a parceria que oferece benefícios para os 
associados. Entre as vantagens do acordo, estão linhas especiais 
de financiamento para pequenas e médias empresas (com 
faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões). Conheça 
aqui alguns destes financiamentos:

Para mais informações sobre estas e outras linhas de financiamento (ou até para fazer simulações), 
acesse www.agenciadefomentopaulista.com.br ou entre em contato pelo telefone (11) 3123-6035.  

Financiamento para aquisição 
de máquinas e equipamentos 
nacionais novos e também 
de sistemas industriais, 
credenciados no BNDES 

•	Taxa	de	Juros: a partir  
de 0,45% ao mês

•	Prazo: até 72 meses, 
incluindo carência (de  
até 24 meses)

    Importante:	 Os juros e a 
atualização monetária devidos  
na carência serão pagos em 
intervalos trimestrais

Voltado para projetos de 
implantação, ampliação e 
modernização da capacidade 
produtiva; inovação e 
desenvolvimento tecnológico; 
meio ambiente e eficiência 
energética. 

•	Taxa	de	juros:	0,57% ao mês, 
atualizada pelo IPC-FIPE;

•	Prazo: até 120 meses, 
incluindo a carência (de até 
24 meses)

				Importante: financia até 
100% do projeto

Linha destinada para 
aquisição isolada de 
máquinas e equipamentos 
novos produzidos no Brasil 
ou no exterior, caso não 
haja similar nacional. 

•	Taxa	de	juros: 0,57% ao 
mês, atualizada pelo IPC- 
FIPE

•	Prazo:	até 60 meses, 
incluindo a carência (de 
até 12 meses)

    Importante: financia até 
100% do valor dos bens

ParcerIa entre anr e noSSa caIxa: 
deScontoS eSPecIaIS Para fInancIar  
o creScImento do Seu negócIo 

BndeS fIname PSI fIP – (fInancIamento ao 

InveStImento PaulISta)

fIP – SImPlIfIcado

Na próxima semana, os integrantes dos Grupos de Trabalho Técnico (GT-
TEC) e de Comunicação (GT-COM) da ANR voltam a se reunir para discutir 
temas importantes para o setor. O GT-TEC será realizado no dia 8, às 14h, 

na sede da entidade. Já o GT-COM acontecerá no dia 9, a partir das 9h30, 
também na Associação. 

A reunião do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH) será realizada no 
dia 17, a partir das 15h30, também na ANR. Reserve espaço na sua agenda e confirme 
já sua presença nos encontros pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. Participe!  

Aprimorar as atividades de atendimento 
ao cliente é um desafio contínuo para o 
segmento de alimentação. Para ajudar 
as empresas do setor a desenvolver uma 
cultura própria e eficaz de atendimento, a 
consultoria FCampana criou um programa 
focado em pontos considerados importantes 
para este fim, como gestão de projetos, 
liderança e motivação.  

Os associados ANR interessados no 
serviço ganharão um desconto exclusivo de 
10%. Para mais informações, acesse www.
fcampana.com.br ou entre em contato pelo 
telefone (11) 3368-2793.

O Ministério da Saúde inicia neste sábado, dia 
5, a campanha nacional de vacinação contra a 
gripe. Devem ser vacinadas gestantes, pessoas 
com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a 
menores de 2 anos. A campanha, que integra 
o Programa Nacional de Imunizações, será 
realizada até o dia 25. Se você conhece alguém 
que se enquadra em um desses grupos, ajude 
a divulgar a campanha. A ANR apoia esta ideia. 

gruPoS de traBalho a todo vaPor 

atendImento ao clIente: um 
deSafIo conStante Para o Setor

vacInação contra a grIPe 
começa no PróxImo SáBado

gt-rh dIScute ProjetoS de leI que ImPactam 
dIretamente o Setor
O relatório apresentado na última reunião do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), realizada 
no dia 19, apresenta os objetivos e os estágios  atuais de cada projeto de lei, além dos posicionamentos da 
Associação e de outras entidades sobre cada um deles. 

Os participantes do GT discutiram, entre outros, os PLs que pretendem criar as profissões de gastrólogo, 
de maitre e de garçom, ou estender garantias no emprego durante e após as férias.  Discutiram, ainda, os 
três principais PLs referentes a gorjetas e suas implicações. O documento foi elaborado pela assessoria 
parlamentar da ANR em Brasîlia. 


