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ANR ASSINA PARCERIA COM GETNET
PARA PROJETO EDUCACIONAL

Da esq. para a dir.: Rodrigo Moreira (Getnet), Cristiane Andrade (Getnet), Juscelino Pereira (ANR), Boris Gris (ANR),
Pedro Coutinho (Getnet), Angel Testa (ANR), Elton Alcântra (Getnet) e Cristiano Melles (ANR)

Na última quarta-feira (1), a Associação Nacional
de Restaurantes e o Banco Santander, por meio da
empresa Getnet, anunciaram uma parceria inédita.
As instituições se juntaram para um projeto nacional
com foco em educação, que vai oferecer 500 bolsas
para um curso online de inglês e espanhol.
Os beneficiados serão os colaboradores dos mais
de 400 estabelecimentos associados à ANR.
No total, serão 300 bolsas para o curso de inglês
e outras 200 para o de espanhol. As aulas, que
serão ministradas por meio de uma plataforma
especializada na web, terão duração total de 20
horas e estão abertas para todos os profissionais
de bares e restaurantes. “É uma oportunidade que
a ANR encontrou para levar a esse público algo que
possa contribuir com o desenvolvimento pessoal e
profissional, valorizando não só o currículo deles,
mas também a experiência de vida”, explicou
Cristiano Melles, presidente da entidade, durante
evento realizado na sede da Associação em São
Paulo, para assinatura do projeto.

Pedro Coutinho, presidente da Getnet e Cristiano Melles, presidente da
Associação Nacional de Restaurantes, durante evento para assinatura
da parceria que irá disponibilizar bolsas de estudo de idiomas gratuitas

“Esta parceria está alinhada ao nosso incentivo
à educação, seja no meio acadêmico ou
profissional. O Banco foi eleito a empresa que
mais investe em educação no mundo, segundo
o ranking global Fortune500. Apenas no Brasil,
9,7 mil pessoas, entre professores e alunos,
receberam bolsas de estudo internacionais
do Santander”, completa Pedro Coutinho,
presidente da Getnet.
Para participar do programa não é necessário
nenhum tipo de conhecimento prévio do
aluno sobre o idioma. O acesso às bolsas
e à plataforma será realizado por meio de
um código pessoal e intransferível que será
encaminhado para cada um dos beneficiados.
Os estabelecimentos associados à ANR
poderão indicar quantos colaboradores
desejarem. A Associação fará uma análise
de acordo com a demanda para distribuição
das bolsas.

Modelo de voucher para utilização das bolsas de estudo
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DESCUBRA COMO EVITAR AS IRREGULARIDADES MAIS
FREQUENTES DURANTE WORKSHOP VISAS PORTO ALEGRE
Em parceria com a Vigilância Sanitária de Porto
Alegre (RS), a ANR realiza, no próximo dia 21, mais
uma etapa do workshop com as Visas regionais,
evento para aproximar os representantes do setor
de restaurantes do órgão de fiscalização local.
“Queremos diminuir o medo que os restaurantes têm
da vistoria sanitária. É importante fazer com que
entendam os erros e consigam fazer as adequações
efetivas e corrigir irregularidades antes mesmo da
visita”, afirma Paula Marques Rivas, d
 a Secretaria
Municipal de Saúde da cidade.
Para quem quiser participar do encontro ainda
restam algumas vagas abertas. As inscrições podem
ser realizadas diretamente no site da associação e

são gratuitas.
Próxima parada: Grande São Paulo
Na sequência de Porto Alegre, é a Grande São
Paulo que recebe, pela primeira vez, o encontro
com a Vigilância Sanitária local. Marcado para 28
de junho, na sede da entidade, o evento irá reunir
representantes das visas de Santo André, São
Bernardo e Osasco.
“Assim como nas demais regiões, nossa intenção
é proporcionar um diálogo mais simplificado e
direto entre os estabelecimentos e os órgãos
fiscalizadores, com o objetivo de sempre
minimizar o risco à saúde do consumidor. Cada
município tem suas peculiaridades quando
falamos em normas sanitárias. Por isso, nada
mais justo do que aproximar as duas partes e
estreitar o relacionamento entre elas”, afirma
Eliana D. Alvarenga, consultora técnica da ANR.

As inscrições para o encontro já estão abertas
no site da Associação Nacional de Restaurantes.
Acesse: www.anrbrasil.org.br e participe. Esse
será o quarto evento do projeto que já passou
por Blumenau, Florianópolis e Porto Alegre.
Outras localidades como Curitiba, Vitória e
Rio de Janeiro devem receber o encontro nos
próximos meses.

Para mais iformações,
clique aqui
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SAT E CF-E SÃO TEMAS DE PALESTRA EM GRUPO
DE TRABALHO D
 E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GT-TI)
Na última terça-feira (31), durante a segunda
reunião de 2016 do Grupo de Trabalho de
Tecnologia da Informação (GT-TI), a ANR
sediou a palestra “SAT e CF-e”, ministrada por
Luis Garbelini, vice-presidente da Associação
Brasileira de Automação para o Comércio
(AFRAC) e Edgar de Castro, vice-presidente de
Relações Institucionais da entidade.
Por conta da série de mudanças na emissão
das notas fiscais nos estabelecimentos, o tema
tem sido alvo de questionamentos frequentes
dos profissionais ligados à área de TI. Após a
palestra, todos os participantes aproveitaram
para sanar dúvidas e discutir alguns pontos
abordados durante o encontro.

Luis Garbelini, VP Geral da AFRAC; Alberto Lyra, diretor executivo
da ANR; Edgard de Castro, VP de Relações Institucionais da AFRAC

“Em relação ao desempenho do grupo,
foi um misto de qualidade, quantidade e
representatividade de pessoas pertencentes à
empresas renomadas no mercado. Posso dizer
que foi uma experiência gratificante”, conta.

Luis Garbelini, vice-presidente da AFRAC,
acredita que essa iniciativa da ANR foi de
extrema importância para os associados.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE UTILIZAÇÃO DO ÁLCOOL 70 
SERÁ TEMA DO GT-TEC
Responsáveis técnicos, gerentes e proprietários de
bares e restaurantes já podem se inscrever para a
próxima reunião do GT-TEC, marcada para terçafeira (14), na própria sede da ANR.

quarto painel do Encovisas, além de explicar sobre
os dois próximos Workshops Visas, marcados para
as cidades de Porto Alegre e São Paulo, nos dias
21 e 28 de junho, respectivamente.

Nessa edição, o encontro vai debater a consulta
pública que a ANVISA deve realizar sobre a
questão da utilização do álcool 70, a definição do

Para confirmar presença ou tirar dúvidas, é só
encaminhar um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br.
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REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENTRA EM PAUTA
NO PRÓXIMO GT-RH
Acontece na quinta-feira, 9, a próxima reunião
de 2016 do GT-RH, na sede da ANR. Entre as
pautas a serem abordadas estão a remuneração
de funcionários e as formas que ela pode ser feita.
Com exceção de contratos PLR, o pagamento
dos direitos pode ser variado e todas essas
modalidades serão conhecidas durante o encontro.

Em pauta ainda entrarão assuntos como a
fiscalização do PAT (obrigações e comprovantes
necessários) e as convenções coletivas (início
das negociações do Sinthoresp e condições
finais do Sindifast).
O encontro será realizado das 15h30 às 17h.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br

Facebook

EM BUSCA DE UM NOVO
COLABORADOR?
A ANR PODE AJUDAR!
Todos os associados interessados e dispostos a
oferecer oportunidades de trabalho podem contar
com um serviço especial e gratuito da ANR.
Trata-se de um grupo no Facebook destinado à
publicação de vagas de emprego oferecidas pelos
estabelecimentos.
Os interessados podem enviar todas as informações
sobre os postos de trabalho em aberto para o
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. As mensagens
devem conter título do cargo, descritivo da vaga,
benefícios (se houver) e dados para contato direto.

Todas as vagas informadas são postadas e os candidatos interessados deverão entrar em contato direto
com o associado da ANR. Acesse: www.facebook.com/groups/vagasanr

www.anrbrasil.org.br
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