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Alckmin veta projeto de lei que proíbe venda de alimentos
com brinquedos. ANR reivindicava esse veto ao PL
O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, barrou nesta
terça-feira (19) o Projeto de Lei nº 1096, de 2011, que proíbe a venda
de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos no Estado de
São Paulo.
Em comunicado divulgado pelo Palácio dos Bandeirantes, a matéria foi
considerada inconstitucional. De acordo com o texto, a regulamentação
da publicidade é competência do Governo Federal. Portanto, não cabe
aos estados legislar sobre o tema.
Apresentado pelo deputado Alex Manente (PPS), o projeto de lei foi
aprovado em sessão extraordinária pela Assembleia Legislativa no
final do ano passado. O texto defende que o público infantil e seus pais
não têm capacidade de discernir sobre o consumo.

ANR trabalha para que Restaurantes obtenham
desoneração da folha
Representantes da ANR foram convocados pelo
Secretário-Executivo do Ministério do Turismo, Valdir
Moysés Simão, para participar da reunião que discutirá
a possível inclusão do setor na Medida Provisória (MP)
601, que trata da desoneração da folha de salários. A
reunião está agendada para o dia 28, em Brasília, com
a presença do Secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, Marcio Holland.
O trabalho da ANR para a inclusão do setor na
desoneração da folha iniciou no ano passado. Mais
recentemente, no último dia 13, a ANR esteve com o
Senador Armando Monteiro, relator da Comissão Mista
do Congresso que analisa a MP. No dia seguinte, o diretor da associação, Claudio Miccieli, esteve com o
senador Gim Argelo, que firmou o compromisso de lutar pela inclusão do setor.
No dia 26, 3ª feira, a ANR receberá, em jantar coordenado por Cristiano Melles, o Deputado Alex Canziani,
também relator da Comissão Mista, para trabalhar a aprovação da desoneração para restaurantes e bares.
Para o debate com o deputado Canziani, a ANR convidou diversas entidades do setor entre elas a CNTur,
FBHA e Abrasel.
Nesse mesmo dia, a ANR será recebida pelo Senador Pimentel, ex-Ministro da Previdência do governo Lula e
atual líder do PT no Senado, a quem apresentará a justa reivindicação para a inclusão do setor no programa
de desoneração ainda neste ano.

GT-Com recebe professor Roberto Gondo
Para confirmar sua presença no próximo Grupo de
Trabalho de Comunicação, que acontece no dia
27 de março na sede da ANR, mande e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br.
O encontro receberá o professor Roberto Gondo,
doutor em Comunicação Social, com pós-doutorado
em desenvolvimento pela Universidade de São
Paulo na área de comunicação estratégica, Mestre
em Administração e MBA em Marketing Estratégico.

Ele também é sócio fundador do Instituto Gestão do
Conhecimento, empresa direcionada em oferecer
aportes estratégicos Smart business para organizações
públicas e privadas, principalmente na área de
comunicação e marketing.
Os membros do GT COM terão preferência nas vagas
até o dia 23/03, sábado. Após esta data, as vagas
restantes serão preenchidas com os associados que se
inscreverem por ordem cronológica.

Começam as preparações para o 2° Encovisas
A ANR irá realizar o 2° Encovisas (Encontro Nacional
de Vigilâncias Sanitárias) no dia 1° de agosto e
já está preparando a programação. Serão três
painéis e uma mesa redonda que irão discutir
assuntos como a categorização e fiscalização de
restaurantes, além das aplicações das legislações
em diferentes estados.
O Encovisas teve a sua primeira edição no dia 2
de agosto de 2012 . Com o intuito de fornecer

informações a respeito das ações de fiscalização,
a ANR busca através do evento o entendimento
e o debate entre os representantes das vigilâncias
sanitárias e os responsáveis técnicos dos
restaurantes e redes de alimentação.
O 2° Encovisas será no Centro Brasileiro Britânico
(Rua Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros, São Paulo
– SP). Programe-se, reserve um espaço na sua
agenda para dividir e debater conosco sua opinião.

Campanha Nacional de Combate à Tuberculose
A ANR está apoiando a Campanha Nacional de Combate à Tuberculose. A
doença, apesar de grave, tem cura e o tratamento é garantido pelo SUS.
A transmissão da doença ocorre de pessoa a pessoa e a contaminação
pode ser feita pelo ar, por meio de espirros, tosses e falas do doente. O
principal sintoma da tuberculose é a manifestação de tosse por mais de
três semanas, que pode ser acompanhada de febre ao fim do dia, suor
noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço e dor no peito.
Os cuidados devem ser iniciados logo que a doença for diagnosticada,
com o acompanhamento médico por um período mínimo de seis meses
sem interrupção, mesmo com o desaparecimento dos sintomas.
Proteja seus funcionários, crie campanhas internas e, para mais
informações, ligue 136 ou entre em contato com a unidade de saúde
mais próxima.
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