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200 EDIÇÕES!
O boletim da ANR completa 200 edições nesta segunda-feira. Isso significa que já são mais de quatro anos
que você recebe semanalmente as principais notícias da associação e do setor de alimentação fora do
lar. Para comemorar a data, o boletim ganha um novo visual - mais limpo, moderno e convidativo - e um
conteúdo mais diversificado com notícias gerais de interesse do setor.
A ANR também vai desenvolver uma pesquisa para identificar os principais pontos positivos da publicação
e o que pode ser aprimorado no boletim, de acordo com os interesses do público. A pesquisa inicialmente
foi aplicada durante a última reunião plenária e os demais leitores participarão nos próximos dias.

ASSOCIADO ANR ESTÁ ENTRE OS MELHORES DO MUNDO
A revista inglesa Restaurant divulgou na semana
passada seu ranking anual com os 50 melhores
restaurantes do mundo. A premiação aguardada
como o “Oscar” da gastronomia trouxe o restaurante
D.O.M, do Chefe Alex Atala, na sexta colocação.
O juri da revista elegeu como primeiro lugar o
espanhol El Celler de Can Roca, seguido pelo
dinamarquês Noma – líder no ano passado – e pelo
italiano Osteria Francescana. O Brasil ganhou mais
um representante na lista, o Maní, que subiu da 51ª
para a 46ª posição.
A grande novidade do evento foi o anúncio da
criação de um ranking regional com os 50 melhores
restaurantes da América Latina. A premiação
acontece no mês de setembro na cidade de Lima, no
Peru. O método de votação será o mesmo do evento
mundial, criado em 2002, e que todos os anos tem
a participação de cerca de 900 críticos, jornalistas e
especialistas internacionais em gastronomia.

Na última edição do caderno Comida, da Folha de
São Paulo, o jornalista André Barcinski escreveu
artigo a respeito da discussão sobre os preços
cobrados pelos restaurantes brasileiros. Com
o título “Demonizar restaurantes é uma lógica
simplista”, ele afirma que a discussão sobre o tema
é válida, mas que os consumidores precisam levar
uma série de fatores em consideração antes de se
decidir se o valor cobrado é caro ou não.
“Vamos pensar em um exemplo: digamos que
você vai a um bar e pede uma cerveja. No bar,
a lata custa cinco vezes mais do que o preço
no supermercado. É roubo? E se você pensar
que o bar pagou aluguel, reforma, alvará, auto
de vistoria, extintores, advogados, mesas,
mobiliário, talheres, salários, adicional noturno,

VOTAÇÃO DE PROJETO QUE
REGULAMENTA GORJETA É ADIADA

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado adiou na última semana a votação
de projeto de lei que pretende incorporar
a taxa de serviço ao salário de garçons e
empregados em bares, restaurantes, hotéis,
motéis e estabelecimentos similares. Já aprovada
pela Câmara dos Deputados, a proposta que
regulamenta a gorjeta voltará a ser apreciada
pelos senadores no dia 14 de maio. O atraso se
deu por conta de um pedido de vistas coletivo.
O posicionamento da ANR é de defesa do repasse
integral da gorjeta para os funcionários, e que a
mesma não sofra a incidência de taxas, impostos
e encargos para os estabelecimentos, uma vez
que não se configura em faturamento. Uma
vitória da entidade nesse sentido foi a obtenção
junto à Secretaria da Fazenda paulista de portaria
garantindo a não incidência do ICMS sobre a
gorjeta, medida que, a partir desta, está sendo
regulamentada em vários outros estados.

atendentes, seguranças, caixas, uniformes,
água, luz, gás, taxa de lixo, guardanapos, copos,
gelo e canudos, além de impostos? Nem assim
o preço parece justo?”, diz.
Barcinski lembra que tudo no Brasil está caro,
desde o tomate na feira, até imóveis nas grandes
cidades, e afirma que o diálogo é fundamental
para chegar a um equilíbrio. “É claro que existem
comerciantes que exageram. Mas, no fim, quem
tem o poder de reduzir os preços é o consumidor.
Se ninguém comprar, é óbvio que o preço vai cair.
Repito: acho fundamental que exista um diálogo
entre vendedor e consumidor”, conclui.
O artigo completo pode ser visto na seção Opinião
do site da ANR (www.anrbrasil.org.br).

SOBRE O USO DE ÁLCOOL LÍQUIDO

Em fevereiro deste ano, a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) determinou
a suspensão da fabricação e comercialização
do álcool líquido com graduação acima de
54º. Como a Portaria 2.619/11, da Covisa-SP,
recomenda o uso do álcool com graduação 70º,
a ANR contatou a Covisa, que informou estar
aguardando posicionamento da Anvisa.
Consultada diretamente pela ANR, a Anvisa
informou que poderá ser utilizado qualquer
desinfetante categorizado como “desinfetante
para indústria alimentícia”.
A ANR informará imediatamente a seus
associados se houver alguma nova manifestação
formal dos órgãos reguladores.

ASSOCIADOS PEDEM E A ANR ABRE NOVAS TURMAS DE INGLÊS E DE RH
A pedido dos associados, a ANR promove nos próximos dias
dois importantes treinamentos para seus associados. Na
terça-feira (07/05), acontece o workshop Estruturando o RH
de seu Restaurante, voltado para gestores administrativos,
estratégicos e operacionais de restaurantes, bares ou
lanchonetes. O objetivo do curso é apresentar ferramentas que
ajudam a ampliar as atividades da rotina de um departamento
pessoal, estruturar a área de recursos humanos e aprimorar
a gestão de pessoas em pequenas e médias empresas. O
treinamento começa às 14h30 e tem 2h30 de duração.
Já no dia 21/05, começam as aulas para o curso extensivo de inglês básico, direcionado para cumins, garçons,
maitres e gerentes dos estabelecimentos que não tenham conhecimentos na língua. As inscrições estão
abertas até o dia 17/05. As aulas acontecem na sede da ANR, sempre as terças e quintas-feiras, das 09h às11h.
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