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Antecipação salarial de 5% em
julho para colaboradores de
hotéis, bares e restaurantes
Foi concedido, pelo SINTHORESP (Sindicato dos Trabalhadores
em Hotéis, Bares, Lanchonetes e Restaurantes de São Paulo e Região), ajuste de antecipação salarial de 5% sobre os salários de julho dos trabalhadores que atuam em hotéis, bares e restaurantes.
As empresas devem fazer a adequação na carteira de trabalho
e na ficha de registro de seus colaboradores. A concessão reflete
a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo INPC (4,9%). Inicialmente, o reajuste pedido pelo sindicato era de 30%.

1° Encovisas na Jovem Pan

O 1° Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas), promovido pela
ANR, em São Paulo, foi pauta de reportagem da Rádio Jovem Pan, no Jornal
da Manhã. O presidente, Jun Sakamoto, foi entrevistado durante o evento,
realizado no último dia 2, no Centro Brasileiro Britânico, e falou sobre a necessidade de uma maior profissionalização do setor de food service.
A rádio também conversou com o consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, Enrique Pérez Gutiérrez, sobre infecções e doenças
transmitidas por alimentos. Ouça a reportagem na íntegra: http://jovempan.uol.com.br/noticias/2012/08/criancas-e-idosos-sao-os-grupos-mais-ameacados-por-infeccoes-transmitidas-por-alimentos.html

ANR prepara informativo sobre novas regras
para o moto-frete
A ANR colocou à disposição de seus associados
um informativo sobre a nova regulamentação
para companhias que fazem uso de moto-frete,
elaborado com o auxílio do escritório Dias e Pamplona Advogados, que presta consultoria para a
entidade. As companhias que utilizam esse tipo
de transporte em suas operações tiveram até dia 3
de agosto para se adaptar à Lei Federal n° 12.009,
que estabelece novas regras para o exercício da
profissão de motoboy.
Agora, motocicletas e motonetas utilizadas no
transporte remunerado de mercadorias só podem circular com autorização de órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal. Para que o documento seja emitido, o

veículo deve ser registrado na categoria de aluguel, ter instalados o protetor de motor ‘mata-cachorro’, o aparador de linha ‘corta-pipa’ e os
acessórios para transporte de carga autorizados
pelo Conselho Nacional de Trânsito. É necessário
também que o veículo seja submetido a vistorias
semestrais.
Ficou vetado também o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos, com exceção de gás de cozinha e de galões de água mineral, desde com o auxílio do sidecar, dispositivo
adaptado para esse tipo de material.
Caso você deseje receber o informativo da ANR,
na íntegra, sobre as novas medidas, entre em contato pelo email comunicacao@anrbrasil.org.br .

GT-TEC: É nesta semana!
Nesta terça-feira, 14 de agosto, os responsáveis técnicos dos restaurantes se
reúnem para debater assuntos relacionados à área sanitária e de segurança
alimentar, no Grupo de Trabalho Técnico (GT-TEC), coordenado por Eliana
Alvarenga. O encontro acontece às 14h, na sede da ANR (Rua Cônego Eugênio Leite, 513,
cj. 11), em São Paulo. Para se inscrever e obter mais informações, entre em contato pelo
email comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931. Participe!

Alimentação pesa mais no bolso do paulistano
Pelo terceiro mês consecutivo, a alta nos preços
dos alimentos foi o fator que mais pressionou
o aumento no custo de vida em São Paulo,
segundo levantamento do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Entre junho e julho,
as despesas com alimentação subiram 1,11% e
os três subgrupos apresentaram alta: produtos

in natura e semielaborados (1,38%), produtos
da indústria alimentícia (0,93%) e alimentação
fora do lar (0,85%).
A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo
Índice do Custo de Vida (ICV), do Dieese, foi de
0,23% para 0,42% no período. As despesas com
Saúde (0,28%) e Habitação (0,23%) também
pressionaram o aumento.

Fornos brasileiros com certificação de segurança alimentar
Já existem fornos combinados brasileiros com a Certificação NSF, que atesta produtos dentro dos
normas norte-americanos de qualidade. Esses equipamentos oferecem os mais elevados padrões de
segurança alimentar durante e depois da cocção.
A Prática Produtos, parceira da ANR, é a primeira fornecedora nacional a receber o certificado e, a
partir deste ano, passará por auditorias anuais para garantir que todos os requisitos desse padrão
continuem a ser atendidos.
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