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Alckmin veta projeto de lei que restringe publicidade
de alimentos direcionada a crianças
O governador Geraldo Alckmin barrou, na
última terça-feira (29), o projeto de lei 193/08
que restringia a publicidade de alimentos
direcionada a crianças em São Paulo.
Apresentado pelo deputado estadual Rui
Falcão (PT) em 2008, o texto teve aprovação da
Assembleia Legislativa em dezembro de 2012.
De acordo com comunicado divulgado pelo
Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira (30),
a proposta foi considerada inconstitucional,

porque cabe somente à União legislar sobre
propaganda comercial.
A ANR defende que, além de estarem em
desacordo com a constituição, medidas dessa
natureza são paternalistas e ineficientes no
combate à obesidade no país. A província
de Quebec, no Canadá, por exemplo, adotou
proibição semelhante e, depois de anos,
continuou com o mesmo índice de pessoas
acima do peso.

Lei seca: agora, até bombom com licor e enxaguante bucal podem
gerar multa ao motorista
O Contran (Conselho Nacional de Trânsito)
publicou no “Diário Oficial da União” a definição da
nova lei seca. A partir de agora, qualquer vestígio
de álcool encontrado em exames de sangue
poderá acarretar uma multa ao motorista de até
R$: 1.915,40 e a suspensão, por até um ano, de sua
carteira de habilitação.

para que o motorista seja multado com base na
nova regulamentação.

O órgão mudou ainda os limites para o teste do
bafômetro. Antes, a margem de tolerância para
aplicação das penalidades era de 0,1 miligrama de
álcool por litro de ar. Com a nova definição, o valor
caiu para 0,05 miligrama de álcool por litro de ar.

A resolução do conselho regulamentou também
que sinais, como sonolência, olhos vermelhos,
vômito, soluço, entre outros, podem ser apontados
para indicar embriaguez do motorista.

Segundo teste feito pela reportagem da Folha de
S.Paulo na última semana, comer um bombom de
licor ou usar enxaguante bucal pode ser o suficiente

Com o doce, o bafômetro apontou 0,08 mg de álcool
por litro de ar expelido. Com esse resultado, além de
multado, o motorista perderia por um ano o direito
de dirigir. O enxaguante bucal foi o que apontou
maior concentração alcoólica: 1,31 mg/l.

Ficam mantidos a suspensão do direito de dirigir
por um ano e o recolhimento da habilitação e
do veículo para o motorista que ingerir qualquer
quantidade de álcool.

ANR na mídia
Na última semana, a ANR foi pauta de nota do site do jornal
Valor Econômico. O texto tratou da posição assumida pela
associação quanto à Lei Municipal 5518, do Rio de Janeiro, que
proíbe a venda de lanches com brinquedos. A notícia também
foi reproduzida em outros sites, entre eles, o portal do jornal
O Globo e na editoria de Saúde do UOL. Confira o texto na
íntegra nos links:
Valor Econômico: http://migre.me/d4rRf
O Globo: http://migre.me/d4rUJ
UOL: http://migre.me/d4rWN

NCR é a mais nova sócia-fornecedora da ANR
A empresa NCR Corporation, que proporciona
soluções em tecnologia para aperfeiçoar a gestão
de negócios em estabelecimentos de todo o
mundo, é a mais nova sócia-fornecedora da ANR.
No Brasil e América do Sul, a NCR Hospitalidade
comercializa os softwares da Colibri, que tem
27 anos no mercado de automação comercial, e
também o programa NCR Aloha, líder mundial

em infraestrutura, orientação estratégica,
soluções fiscais e suporte operacional para
estabelecimentos comerciais.
De acordo com a gerente de marketing da NCR,
Carla Ferreira, a afiliação tem como objetivo a
aproximação com os associados da ANR. “Assim,
pretendemos conhecer melhor e identificar as
necessidades do setor de restaurantes”, explica.

• Para mais informações, entre em contato pelo no telefone (11) 3177-1100.

Programe-se: GTs retornam em fevereiro
Os grupos de trabalho da ANR retomam
suas atividades neste mês. No dia 19 de
fevereiro, terça-feira, o Grupo de Trabalho
Técnico (GT-TEC) se reúne a partir das
14h para discutir questões relacionadas
ao universo das especificações técnicas e
sanitárias para restaurantes.
Assuntos relacionados à contratação e
à gestão de profissionais que atuam em
bares, restaurantes e similares são tema
da reunião do Grupo de Trabalho de
Recursos Humanos (GT-RH), programada

para 21 de fevereiro, quinta-feira, às 15h30.
A 1ª Reunião Plenária de 2013 está
marcada para 27 de fevereiro, quarta-feira. A partir das 15h, os associados da
entidade se reúnem para debater temas
gerais de interesse do setor. Os GTs são
realizados na própria sede da ANR.
Para mais informações, entre em contato
pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br .
Agende-se e participe!
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