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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

Na próxima quinta-feira (28), a ANR realiza 
a primeira reunião do Grupo de Trabalho 
de Tecnologia da Informação (GT-TI), 

cujo objetivo principal é discutir e analisar as 
diversas aplicações do segmento já disponíveis 
no mercado. Os encontros deverão abordar as 
necessidades das empresas frente aos desafios 
de manter e ampliar os negócios com eficiência 
e permitir a troca de informações e o networking. 

A reunião acontece às 9h, na sede da entidade, 
sendo coordenada por Bruno Andrade, 
gerente de Tecnologia da Informação do 
The Fifties, associado ANR. O encontro terá, 
ainda, a apresentação da palestra “Cupom 
Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e 
Transmissor CF-e-SAT”, ministrada por Mario 
Mendonça, comercial corporativo da Daruma 
Tecnologia, além de debates sobre a proposta 
de criação de cadastro de fornecedores de TI. Os 
participantes também poderão sugerir novos 
temas para debate. 

GT-TI DEBATE ApLIcAÇÕES DISpONívEIS pARA O 
SETOR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR
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INScREvA-SE! REUNIÃO pLENÁRIA DIScUTIRÁ NOvA LEI DO ZONEAMENTO 
EM Sp E FERRAMENTAS DE pROTEÇÃO DO pONTO cOMERcIAL
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Voltado para administradores, seguranças 
e responsáveis pelo atendimento ao 
público nos estabelecimentos, a nova 

edição do workshop realizado pela ANR 
está com vagas abertas. Com o objetivo de 
capacitar esses colaboradores para realizarem 
o atendimento inicial a vítima, o encontro traz 
informações úteis aos participantes, inclusive 
sobre como impedir o agravamento de lesões 
antes da chegada do socorro especializado.
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1900 pIZZERIA INvESTE EM TRÊS SABORES DE pIZZAS vEGANAS

C om o crescimento do veganismo 
no Brasil, alguns estabelecimentos 
estão adaptando seus cardápios para 

atender esse tipo de público. Abrindo cada 
vez mais o leque de opções, a 1900 Pizzeria, 
associada ANR, decidiu adicionar ao seu 
cardápio um menu especial com receitas 
que não levam quaisquer ingredientes de 
origem animal. 

“Com o crescimento do público vegano, 
acreditamos na conquista de um novo nicho 
de mercado, expandindo nossas opções”, 
explica o diretor de marketing da rede, Erik 
Momo, que também é conselheiro da ANR.

Os três novos sabores entram no cardápio entre 
os dias 11/04 a 31/05, nas sete unidades da rede, 
localizadas na Vila Mariana, Moema, Perdizes, 
Jardins, Chácara Flora, Morumbi e Tatuapé. Durante 
o período de testes, o número de vendas ainda é 
considerado pequeno, mas a reação do público, 
segundo Momo, tem sido muito positiva. 

“Podemos estender esse prazo. Também vamos 
considerar a possibilidade de incluir no cardápio  
em definitivo os sabores preferidos do público. 
A reação tem sido positiva, pois trazer o vegano 
para dentro do ramo alimentício, sem restrições,  
respeita e valoriza nosso posicionamento diante 
dessa questão”, finaliza.
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Na próxima terça-feira (26), às 15h, 
acontece a segunda Reunião Plenária 
de 2016, na sede da ANR. Durante o 

encontro, que deverá ser conduzido pelo diretor 
executivo Alberto Amaral Lyra e pelo consultor 
jurídico da entidade, Carlos Augusto Pinto Dias, 
sócio do escritório Dias e Pamplona Advogados, 
os associados terão a oportunidade de tirar 
suas dúvidas sobre a nova Lei do Zoneamento 
na capital paulista. Além disso, os participantes 
poderão conhecer as ferramentas de proteção 
do ponto comercial e todos os detalhes da 
reunião no Procon para discutir os termos da lei 
que instituiu a obrigatoriedade de informação 
de preços em cardápios, inclusive na internet.

A Plenária também servirá para esclarecer os 
associados em relação à Taxa Única criada pela 
Receita Estadual do Rio de Janeiro e atualizar os 
presentes sobre as reuniões com a diretoria do 
Sindifast para a definição da Convenção Coletiva. 
Constam na pauta, ainda, a apresentação de 
uma jurisprudência completa sobre furtos de 

bolsas e outros pertences em restaurantes, 
seguido pelas considerações da consultoria 
jurídica da entidade sobre o chamado “Dano 
Existencial” na Justiça do Trabalho. 

Será apresentado também o novo Grupo de 
Trabalho de Tecnologia da Informação (GT-T I) e o 
Compêndio de Legislação Sanitária, uma edição 
exclusiva da ANR. Os participantes terão acesso 
à agenda completa de eventos da entidade, 
incluindo uma palestra sobre eSocial, prevista 
para acontecer no Rio de Janeiro, seguida por 
diversos workshops já programados, entre eles a 
série de encontros com as Vigilâncias Sanitárias 
Regionais, que segue agora para Vitória (ES) e 
Porto Alegre (RS).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: 

O evento é aberto para os proprietários e 
profissionais de tecnologia da informação de 
restaurantes, bares e redes de alimentação. 
Os interessados devem confirmar presença 
pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

17ª TURMA DE pRIMEIROS SOcORROS pARA pROFISSIONAIS DE 
RESTAURANTES ESTÁ cOM INScRIÇÕES ABERTAS

A programação conta com projeção de vídeos 
e simulações de primeiros socorros, além de 
conteúdos diversos, como avaliação do nível de 
consciência, massagem cardíaca e transporte 
das vítimas. O palestrante convidado é Marco 
Antônio Rodrigues, técnico em segurança do 
trabalho e consultor na área desde 1998.

O evento acontecerá no próximo dia 11, na 
sede da associação.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail:

R$ 180,00

R$ 90,00

Não associados

Associados
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