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Plenária explica recentes vitórias judiciais da ANR
As recentes vitórias da ANR na esfera judicial foram os destaques da quinta reunião plenária da entidade
em 2012, realizada na última quinta-feira (18), no Ráscal Itaim. O consultor jurídico Carlos Augusto Dias
explicou aos associados a exclusão das gorjetas da base de cálculo do ICMS, o convênio que reduz a
cobrança do mesmo imposto de restaurantes e a sentença que desobriga o uso de luvas plásticas na
manipulação de alimentos.
O advogado também apresentou a resposta do PROCON sobre questionamento da ANR que libera
os estabelecimentos da necessidade de solicitar identificação de todos os clientes consumidores de
bebidas alcoólicas.

ANR renova parceria com Dorina Nowill
A ANR renovou, na última semana, sua parceria
com a Fundação Dorina Nowill Para Cegos. O
acordo prevê descontos de até 15% aos associados
na elaboração e impressão de cardápios acessíveis
em braile. O menu 100% em braile sai por R$55,98,
até cinco unidades, e R$40,97, acima de cinco. Já
o cardápio em tinta e em braile fica R$73,71, até
cinco unidades, e R$55,68, acima de cinco.

A fundação também oferece 15% de desconto na
capacitação de funcionários para atendimento
adequado às pessoas com deficiência, além
de prestar consultoria aos associados para
adequação do espaço.
Para mais informações, entre em contato pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo
telefone (11) 3083.1931.

Não se esqueça: Treinamento de primeiros socorros é dia 30
Anote em sua agenda: a primeira turma do treinamento “BLS – Basic Life Support: Primeiros Socorros para
Profissionais de Restaurantes” acontece no dia 30 de
outubro (terça-feira). O curso ajuda os restaurantes a
se adequarem à Norma Regulamentadora 7 da CLT,
que determina a obrigatoriedade do estabelecimento
estar equipado com materiais de primeiros socorros e
aos cuidados de pessoa treinada para este fim.
O curso tem sete horas de duração e é ministrado
por Sidney Tavares, coordenador da Força Tarefa Brasileira para a região Sudeste. A capacitação

acontece das 8h às 16h, na sede da ANR,
em São Paulo. O endereço é Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj. 11, Pinheiros.
O valor da inscrição é de R$ 120,00, para
associados da ANR, e R$ 180,00, para não-associados. As vagas são limitadas e
o valor inclui um CD com apostila.
Para se inscrever, entre em
contato pelo telefone (11)
3083.1931 ou mande e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br

Novos sócios-fornecedores na casa
A ANR acaba de ganhar dois novos sóciosfornecedores. Um deles é a Top Taylor, empresa
especializada em equipamentos para restaurantes.
Seu portfólio traz máquinas de sorvete e gelo,
fornos variados e termômetros de alta precisão.
“Conhecemos a ANR por meio do 1º Encovisas e
percebemos que a parceria pode ser benéfica para
ambos os lados. Com certeza vamos oferecer um
preço diferenciado aos associados”, afirma Fernando
Pavan, gerente de contas corporativas da empresa.
Saiba mais sobre os produtos da Top Taylor no site
www.taylor.com.br.

O outro é a agência Ambiente de Criação,
que apresentou seu trabalho aos associados
presentes na última reunião plenária. A
empresa desenvolve criação de marca,
identidade visual, anúncios, campanhas
publicitárias, cardápios e outros materiais de
arte e criação.
Para mais informações sobre os serviços
oferecidos, entre em contato pelo telefone
(11) 3053.3053 ou pelos e-mails faleconosco@
ambientedecriacao.com.br
ou
simone@
ambientedecriacao.com.br .

Boas-vindas aos novos associados
A ANR comemora a chegada de mais quatro restaurantes, que passam
a integrar o time de associados da entidade. Saiba quem são eles:
• Boteco São Bento - Itaim
• Boteco São Bento - Vila Madalena
• Badebec (Cidade Jardim)
• Friccò
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