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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

ÁGUA GRATUITA AGORA É LEI NO RIO

Promulgada no último dia 27 de julho 
pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz 
Fernando Pezão, a Lei Estadual nº 7.047 

obriga bares, restaurantes e estabelecimentos 
similares a servirem gratuitamente água filtrada 
a seus clientes.  

A notícia foi veiculada no Informativo ANR 
026/2015, destacando também que a referida 
lei obriga os estabelecimentos a afixarem 
cartaz informando sobre a gratuidade da água 
potável filtrada. A íntegra do texto encontra-
se disponível na área restrita do site da ANR. 

O não cumprimento da nova legislação implica, 
no mínimo, em multa de R$ 542, além de outras 
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Na quinta-feira (25), a 1ª Turma do 
workshop “Preposto: Postura e 
Responsabilidades” estará reunida 

das 14h às 16h, na sede da ANR, para trazer 
todas as informações necessárias para a 
atuação correta como preposto da empresa, 
discutindo responsabilidades, avaliando 
casos e promovendo uma simulação de 
audiência trabalhista.

O encontro é voltado aos profissionais da área 
de RH que atuam ou tem a responsabilidade de 
designar o preposto das empresas. O professor 
de Direito e Processo do Trabalho, Pedro Carlos 
Sampaio Garcia, desembargador do Trabalho 
aposentado, advogado formado pela USP e 
mestre em Direito e Processo do Trabalho pela 
PUC irá conduzir o workshop.

“Vamos promover uma dinâmica para simular 
uma audiência na Justiça do Trabalho e também 
orientar os participantes sobre a postura ideal 
do preposto, o comportamento diante do 

juiz, além de esclarecimentos sobre questões 
trabalhistas mais recorrentes, como a gorjeta e 
horário de trabalho”, ressalta Garcia.

Para pagamento até o dia 14/08/2015 será 
concedido desconto de 10%. O valor inclui CD 
com material do workshop e certificado de 
participação. Inscrições e informações: 

PREPOSTO SEM COMPLICAÇÃO
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R$ 120,00Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

R$ 180,00 Não associados

 comunicacao@anrbrasil.org.br

A modernização das relações de 
trabalho em segmentos do varejo 
continua em pauta. Quinze entidades 

do setor, entre as quais a ANR, conversam 
com o Governo Federal desde março, sobre 
proposta que busca adequar a jornada dos 
funcionários em estabelecimentos varejistas 
em todo o país, caso dos restaurantes. A ideia 
é usar a flexibilização para diminuir despesas 
e aproveitar melhor a mão de obra disponível 
nos horários de maior movimento.

A proposta apresentada diminui a carga 
horária, garantindo os diretos trabalhistas, 
mas com salário proporcional ao período 
trabalhado. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), a 
flexibilização vai permitir que o segmento  se 
mantenha sem cortar mão de obra. 

O sindicato dos comerciários concorda 
com a proposta desde que apenas 15% dos 
funcionários entrem nessa categoria. Defende 
dias e horários fixos, estabilidade no emprego, 

salário e que a jornada seja direcionada, 
preferencialmente, para jovens e idosos. 

“A ANR acredita que essa proposta pode 
contribuir muito para melhorar as relações de 
trabalho no setor varejista. Existem outros pontos 
que precisam ser alinhados e debatidos para  
organizar  melhor o setor, mas consideramos 
uma vitória o Governo abrir espaço para a 
discussão”, afirma Cristiano Melles, presidente 
da Associação Nacional de Restaurantes. 

Em maio, o ministro do Trabalho, Manoel Dias, 
e várias entidades que apoiam as medidas se 
reuniram em Brasília. A ANR estava representada 
por meio de seu presidente Cristiano Melles. 
Também participaram a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), a Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo (SBVC), o Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo (IDV) e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL-DF). No encontro, 
o ministro sugeriu a criação de um Grupo 
Técnico, do qual a ANR também fará parte, para 
tratar dos principais temas do varejo.

ANR APOIA PROJETO DE FLEXIBILIZAÇÃO DO 
HORÁRIO DE TRABALHO NO VAREJO
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PARA O ENCOVISAS!

Além de palestras e debates sobre como 
aperfeiçoar a atuação dos profissionais 
da área de alimentação fora do lar, o 

Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias 
deste ano terá novidades, como uma 
degustação especial de um lançamento da 
Coca-Cola e sorteios de assinaturas da revista 
Nutrinews, termômetros digitais da Testo e até 
Manual de Controle Higiênico em Alimentos.

Sempre trazendo destaques para temas da 
atualidade, o ENCOVISAS chega a sua quarta 
edição atestando, mais uma vez, sua importância. 
O encontro, que acontece nesta quinta-feira (6), 
em São Paulo, teve recorde de procura. “Este ano 
houve um aumento significativo no número de 
inscrições, devido ao interesse cada vez mais 
crescente pelos temas apresentados. Além 

disso, o ENCOVISAS tem conquistado parcerias 
cada vez mais importantes. Em 2015, são 15 
patrocinadores imprescindíveis para a realização 
do evento”, destaca o diretor executivo da ANR, 
Alberto Lyra Jr.

O encontro deve reunir cerca de 200 pessoas 
no auditório do Conselho Regional de Química, 
em São Paulo. E não será só no palco a presença 
de grandes nomes do setor. Na plateia, já há a 
confirmação de autoridades, representantes 
de órgãos de fiscalização federais, estaduais 
e municipais, além de técnicos, especialistas 
e docentes. “Será um encontro muito valioso 
para a troca de experiências e temos a certeza 
que daqui sairão ideias que vão contribuir 
para a melhora da alimentação fora do lar em 
seus mais diversos âmbitos”, afirma Lyra. 

Edição 2014 tem recorde de 
procura e chegada de novos 
patrocinadores

Entre os palestrantes desta edição está 
Claudia Darbelly Cavalieri de Moraes. 
Coordenadora de Regulamentação de 
Alimentos da ANVISA, que irá apresentar 
a agenda regulatória da agência para o 
biênio 2015-2016. 

Participam, ainda, representantes das 
coordenações de Vigilância Sanitária (Covisa) 
de São Paulo, Curitiba, Brasília e Santa Catarina, 
que irão discutir, entre outros assuntos, a 
situação da infraestrutura e os aspectos 
sanitários das áreas internas de centros 
comerciais, incluindo shopping centers. O 
painel “Crise hídrica e suas implicações para 
os restaurantes” será debatido com a presença 

da médica Marília Rodrigues, da Covisa/SP, 
do geólogo Helio Koga, do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica do Estado de 
São Paulo (DAEE); Eneo Alves da Silva Jr., 
sócio-diretor da Central de Diagnósticos 
Laboratoriais (CDL) e da advogada Camila 
Marques, do Escritório Dias e Pamplona.

As boas práticas e ideias inovadoras do setor 
serão apresentadas no painel “Compromisso 
com a Qualidade – Cases de sucesso”, que terá 
a participação de Átila Noronha, COO do 
Outback Brasil; Vinicius Abramides, Diretor 
da Cia. Tradicional de Comércio; Erik Momo, 
sócio da 1900 Pizzaria e Bella Masano, sócia 
e Chef do Restaurante Amadeus.

PAINÉIS

penalidades que constam no Código de Defesa 
do Consumidor. O valor pode aumentar, caso o 
estabelecimento seja reincidente.

BOAS PRÁTICAS: WORKSHOP 
ACONTECE NO DIA 19

Na quarta-feira (19), na sede da 
ANR, será formada a 15ª Turma do 
workshop “Boas Práticas de Higiene 

e Manipulação de Alimentos”, que tem 
como objetivo capacitar manipuladores de 
alimentos para executarem suas tarefas de 
recebimento, armazenamento, produção e 
distribuição, conforme Portaria 2.619/11 da 
Covisa /SP. A carga horária é de 8 horas, das 
8h às 17h.  

Além dos aspectos sanitários mais relevantes 
para o setor de alimentação, a consultora 
técnica da ANR, Eliana D. Alvarenga, irá 
mostrar aos participantes como garantir a 
segurança alimentar dos pratos preparados 
no restaurante e abordar as melhores práticas 
sanitárias, incluindo a correta utilização de óleos 
e gordura, higiene na manipulação de alimentos 
e o processo de monitoramento de temperatura 
durante o pré-preparo, preparo e distribuição.

“Queremos também que todos conheçam 
as normas e documentações sanitárias 
exigidas por fiscais da Covisa, Procon, 
Inmetro, Ipem, entre outros, e oferecer aos 
participantes as ferramentas necessárias 
para que possam receber cada um deles em 
seus estabelecimentos”, destaca a consultora 
técnica da ANR. Outra parte do encontro 
será dedicada aos processos de dessalgue, 
descongelamento, resfriamento, higienização 
e desinfecção de hortifrúti in natura.
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R$ 300,00Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

R$ 450,00 Não associados

 comunicacao@anrbrasil.org.br

Para pagamento até o dia 07/08/2015 será 
concedido desconto de 10%. O valor inclui 
CD com materiais do workshop e certificado 
de participação. Inscrições e informações: 

VAGAS LIMITADAS

VAGAS LIMITADAS


