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ANR E SEBRAE JUNTOS EM PROL DA MELHORIA DO SETOR
A ANR e o Sebrae acabaram de firmar acordo
para a realização do workshop “Gestão de
Restaurantes, Bares e Lanchonetes”, com foco
em promover a melhoria contínua do setor
de serviços de alimentação. O curso está
programado para 6 de dezembro, das 8h às 17h,
no auditório do Sebrae (Rua Vergueiro, 1117),
e é direcionado aos proprietários, gestores e
responsáveis técnicos dos estabelecimentos.
Serão abordados temas como:
• Compras e controles do estoque
• Planejamento e controle da produção
• Entendendo preços, custos e despesas

A palestra é gratuita e exclusiva para os associados
da ANR. As vagas são limitadas e as inscrições
devem ser feitas a partir desta quarta-feira, 14 de
novembro, pelo site www.anrbrasil.org.br .

CURSO “BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E FABRICAÇÃO
DE ALIMENTOS”: ÚLTIMAS VAGAS!
As vagas para o curso “Boas
Práticas de Higiene e Fabricação
de Alimentos”, da consultora
Eliana Alvarenga, já estão se
esgotando, por isso corra para
fazer a sua inscrição.
As aulas acontecem nos próximos
dias 27 e 28 de novembro (terça
e quarta-feira), das 8h às 12h, na
sede da ANR, em São Paulo. Entre
os assuntos abordados durante

o workshop estão: alimentos
potencialmente
perigosos,
sintomas
de
intoxicação
alimentar, contaminação cruzada,
processos de higienização e
desinfecção de utensílios e das
superfícies e outros.
Os valores para participar vão de
R$ 180,00 (associados) a R$ 260,00
(não-associados) e incluem ainda
um CD com apostila modelo.

SÚMULAS E ORIENTAÇÕES DO TST NA PAUTA DO GT-RH

O Grupo de Trabalho de Recursos Humanos
da ANR (GT-RH) se reúne no próximo dia
22 de novembro (quinta-feira), às 15h30.
No encontro, a advogada do escritório Dias
e Pamplona, Andrea Carolina Tavares, tira
dúvidas sobre outras súmulas e orientações
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que
impactam nos negócios de restaurantes.
Quer saber quais delas podem resultar no
aumento de riscos e de custos para o seu
estabelecimento?
Então confirme sua
presença pelo telefone (11) 3083-1931 ou
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.
Contamos com a sua participação.

SEU RESTAURANTE JÁ TEM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS?
ADQUIRA O SEU NA ANR
Os kits da ANR são equipados com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir deste mês, a ANR passa a vender kits de
primeiro socorros especiais para restaurantes.
O estabelecimento onde você atua já possui
um? Então fique de olho, pois, de acordo com
a Norma Regulamentadora 7, do Ministério
do Trabalho e Emprego, todos os restaurantes
devem manter materiais necessários para
prestar atendimento de emergência.

Bolsa
Tesoura ponta romba
Ressuscitador cardiopulmonar descartável
Caixa de band-aid
Termômetro
Compressas de gases
Polvidine
Mantas aluminizadas 2.10 m x 1.40 m
Frascos de soro 250 ml
Protetores de queimadura
Ataduras rayon
Conjunto de tala ramada, com os tamanhos
PP, P, M e G
• Ataduras de crepe de 15 cm
• Colar cervical M
• Rolo de fita crepe
Cada unidade do kit custa R$ 300,00. Para
compras acima de dez, o valor unitário cai
para R$ 260,00. Esses preços são especiais de
lançamento e valem até o fim de novembro.
Adquira já o seu! Os interessados devem entrar
em contato pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

NOVOS ASSOCIADOS ANR: SEJAM BEM-VINDOS!
A ANR dá as boas-vindas a nove restaurantes que acabam de
se juntar ao time de associados. Conheça cada um deles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friccò
Boteco São Bento – Itaim
Boteco São Bento – Vila Madalena
Badebec – Cidade Jardim
Franqueado Pizza Hut Rio – Aluapana
Franqueado Pizza Hut Rio – Labreda
Franqueado Pizza Hut Rio – Luju Copa
Franqueado Pizza Hut Rio –Laja
Frangó

PREÇOS DE ALIMENTOS AUMENTAM E INFLAÇÃO SOBE EM SP
A alta dos alimentos em São Paulo foi um dos
fatores que mais pesaram na inﬂação registrada
na capital paulista em outubro. Na última semana
do mês, os valores do grupo subiram 2,04%,
respondendo por 57,84% do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da FIPE.
Também foram registrados aumentos no setor de
habitação (de 0,14% para 0,51%) e de transporte
(de 0,16% para 0,38%). Recuaram as taxas dos
grupos saúde (de 0,56% para 0,21%), vestuário
(de 0,37% para -0,17%) e educação (de 0,05%
para 0,03%).
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