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ANR promove 1º Encovisas regional em Campinas
Após o sucesso do 1º Encovisas (Encontro
Nacional de Vigilâncias Sanitárias), realizado na
capital paulista, no último mês de agosto, a ANR
foi convidada pelo Departamento de Vigilância
Sanitária de Campinas (Devisa) para promover o
evento na cidade.

Agendado para acontecer na segunda quinzena
de abril, o seminário tem como objetivo reunir
representantes do governo municipal e de
restaurantes para discutir as leis de segurança
alimentar vigentes no município e também
sobre a nova estrutura da Devisa.

Aguarde mais informações em breve!

Consulta do Cade e relatório de atividades 2012 em pauta
na Plenária
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) deseja consultar os associados da ANR
sobre as taxas praticadas pelas empresas de valesrefeição e cartões de crédito para restaurantes e
bares, informou o diretor-executivo da entidade,
Alberto Lyra. A afirmação foi feita durante a
sexta reunião Plenária da entidade, realizada na
última quinta-feira (13), na Pizza Hut da Rua dos
Pinheiros, em São Paulo.

Em janeiro, os afiliados receberão um questionário
para atualização desses dados, que serão
encaminhados à divisão posteriormente.
Durante o encontro, ANR também comunicou
aos seus afiliados que o relatório de atividades de
2012 e o planejamento anual para 2013 já estão
disponíveis na área exclusiva para associados do
site, na seção “Publicações”. Acesse já!

Lei de Campinas determina descontos em restaurantes e
bares para quem fez redução de estômago
Foi aprovada uma lei municipal em Campinas
(SP) que prevê descontos em bares e
restaurantes para quem fez cirurgia de redução
de estômago na cidade.

Para ter acesso ao benefício, o cliente deve
apresentar um laudo que comprove a cirurgia,
cedido por um médico inscrito no Conselho
Regional de Medicina (CRM).

Agora, os estabelecimentos devem oferecer
diminuição nos preços ou cobrar apenas pela
metade do custo normal para quem comprovar
que passou por uma cirurgia bariátrica ou
gastroplastia no município. A nova regra não se
aplica a estabelecimentos do setor de serviços
de alimentação que trabalhem no sistema de
self-service ou bufê e não inclui bebidas.

Como parte da exigência, bares e restaurantes
do município devem fixar cartazes ou placas com
a divulgação do direito: “Este estabelecimento
concede descontos e/ou meia porção para as
pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou
qualquer outra gastroplastia”. O estabelecimento
que descumprir a lei municipal irá pagar uma
multa com o valor mínimo de R$ 469,80.

Divulgue a logomarca do seu negócio no site da ANR
O site da ANR conta com um espaço destinado à
divulgação das logomarcas dos estabelecimentos
associados. Lançado em 2011, o portal apresenta
as marcas de forma aleatória, na homepage, e de
maneira fixa, em página interna, com a listagem
completa de todos os associados e link direto para
seus respectivos sites.
Os interessados devem encaminhar as logomarcas no
formato JPEG, resolução entre 100 e 300 DPIs, pelo e-mail
comunicacao@anr.com.br. Aproveite essa oportunidade!

Novos associados da ANR, sejam
bem-vindos!
• Franqueado McDonald’s BSN
É com muita alegria
que a ANR dá as boasvindas a seis novos
estabelecimentos,
que acabam de se
afiliar à entidade. Veja
a relação completa
abaixo:

• Franqueado McDonald’s Leico’s (três casas)
• Franqueado McDonald’s Isalco Bangu
(adicionou mais uma loja)
• Franqueado McDonald’s Isalco Brasil (duas lojas)
• My Kitchen Delivery
• Pobre Juan ( unidades Campinas, Brasília e Recife)
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