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CATEGORIZAÇÃO DE RESTAURANTES
• Cada cidade escolherá a abrangência do
projeto, determinando região (norte, central,
estádios etc.), e/ou tipo de cozinha (regional,
italiana etc.), por exemplo;

A ANR foi convidada para reunião na ANVISA
para tomar conhecimento do projeto de
“categorização de restaurantes”. A ANR esteve
presente com seu diretor executivo, Alberto
Lyra,e a consultora técnica, Eliana Alvarenga.

• Os critérios para a classificação foram
resultado da seleção de 50 exigências entre as
mais de 200 exigências da RDC 216, da Anvisa.

Trata-se de sistema inspirado principalmente
nos modelos americano e inglês de classificação
de restaurantes que são distribuídos por
faixas conforme critérios especificados pelos
respectivos órgãos de fiscalização.

Mesmo reconhecendo a elevada capacidade
técnica dos profissionais da Anvisa, a ANR
deixou clara a sua preocupação com as
questões de critérios e o padrão na sua
aplicação.

No caso brasileiro, os restaurantes serão
classificados em 5 faixas, conforme o seu status
sanitário, destacando-se:

Este será um dos temas da próxima reunião
do GT-Tec, que acontecerá amanhã, dia 19, na
sede da ANR. Reserve o seu lugar.

• Participarão do projeto piloto as cidadessedes da Copa;

IMPORTAÇÃO DE CAMARÃO PELOS RESTAURANTES
No último dia 7 de fevereiro, a ANR foi recebida em
audiência pelo secretário executivo do Ministério
da Pesca, Átila Maia, para tratar da liberação das
importações de camarão para a normalização do
nível de preços. Na ocasião, apresentou novamente
a solicitação para que o interna MPA avalie e defina
rapidamente a questão, já que a atual produção
desse crustáceo está sendo insuficiente para
atender à crescente demanda pelo produto por
parte das redes, restaurantes e supermercados

brasileiros, o que vem encarecendo o produto
para o consumidor final e, em algumas vezes,
registrando a falta de fornecimento do produto
para alguns transformadores.
A ANR saiu da audiência com a promessa do
secretário executivo de que o MPA convocará até
o fim deste mês reunião entre técnicos do próprio
ministério, os profissionais dos restaurantes e os
empresários produtores dos estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e Santa Catarina.

NÃO PERCA A PRÓXIMA PLENÁRIA
A ANR organiza no próximo dia 27 a primeira
reunião plenária de 2013. O principal assunto
será a discussão sobre projetos de lei que
pretendem proibir a publicidade e a venda
de refeições acompanhadas de brindes ou
brinquedos. O tema polêmico está em pauta
após a recente aprovação de uma lei com este
teor no estado do Rio de Janeiro.
O evento também vai discutir a ação judicial
contra uma lei de campinas que obriga o

fornecimento de meia porção por bares
e restaurantes, o fim da pesquisa sobre a
substituição tributária no trânsito de insumos
e produtos de São Paulo para Minas Gerais
e a cobrança de ICMS sobre descontos
condicionais.
A reunião acontece no restaurante Praça São
Lourenço, localizado na Rua Casa do Ator,
608. Confirme sua presença pelo e-mail anr@
anrbrasil.org.br.

REVISTA GULA VISITA O GT-COM
A próxima reunião do Grupo de Trabalho de
Comunicação (GT-COM) da ANR contará com a
participação especial do diretor de redação da revista
Gula, Robert Halfoun. Ele é o oitavo profissional
de comunicação a participar do encontro como
convidado. O encontro está programado para 26 de
fevereiro (terça-feira), na sede da ANR, que fica na
Rua Cônego Eugênio Leite, 513 - Cj 11, em Pinheiros.

Também fazem parte da pauta do encontro
assuntos do cotidiano do setor da alimentação
fora do lar ligados ao universo do marketing, das
mídias sociais e da assessoria de imprensa. Para
mais informações e confirmação de presença,
entre em contato pelo email comunicação@
anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11)3083-1931.
Não perca esta oportunidade!

PRIMEIROS SOCORROS EM PAUTA NA ANR
A 5ª turma a participar do treinamento “BLS
– Basic Life Support: Primeiros Socorros para
Profissionais de Restaurantes” já tem data
marcada. O evento acontece no dia 28/02 e
tem como objetivo capacitar os profissionais
de loja a prestar o socorro inicial a clientes e
funcionários em casos de mal súbito, engasgos,
paradas respiratórias e outras situações de
emergência.
O curso é importante para os restaurantes associados
se adequarem à Norma Regulamentadora 7
da CLT, que determina a obrigatoriedade de o
estabelecimento estar equipado com materiais
de primeiros socorros e aos cuidados de pessoa
treinada para este fim.

A capacitação tem sete horas de duração e será
ministrada por Sidney Tavares, coordenador da Força
Tarefa Brasileira para a região Sudeste, consultor da
Cruz Vermelha e Bombeiro Honorário de Londres.
Serão três palestras sobre Ressuscitação Cárdio
Pulmonar, Primeiros Socorros e Desfibrilador Externo
Automático.
O curso acontece das 9h às 17h na sede da ANR, em
São Paulo. O endereço é Rua Cônego Eugênio Leite,
513, cj. 11, Pinheiros. A inscrição é de R$ 130,00 para
associados da ANR e R$ 200,00 para não associados.
As vagas são limitadas e o valor inclui um CD com
apostila. Para realizar as inscrições e mais informações,
entre em contato pelo email comunicação@anrbrasil.
org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

SEMESTRE RECHEADO DE EVENTOS
A ANR preparou um calendário recheado de
eventos para os associados no primeiro semestre
de 2013. No mês de março a entidade organiza
mais uma turma do curso de Boas Práticas de
Higiene e Fabricação de Alimentos, oito aulas de
inglês básico e o treinamento Desenvolvendo
Lideranças. Em abril os destaques são o curso do
Sebrae sobre Produção e Finanças, a 6º turma
para o treinamento de Primeiros Socorros e uma
capacitação voltada para Estoquistas, além da
continuidade das aulas de inglês.
No mês de Maio, a ANR traz mais um curso do Sebrae, com foco em Administração e Marketing, um
treinamento sobre Estrutura de RH e uma nova turma de Boas Práticas de Higiene e Fabricação de
Alimentos. Em junho, os associados terão a oportunidade de se aprofundar em SPED Fiscal Digital /
Social, além da reedição da capacitação para Estoquistas.
Para obter mais informações sobre a programação e se inscrever nos treinamento, entre em contato
pelo email comunicação@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.
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