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ANR voltA A coBRAR AutoRIdAdeS pARA comBAteR ARRAStõeS
A ANR encaminhou na última semana um novo ofício para o Secretário de Segurança Pública de São 
Paulo, Fernando Grella Vieira, sugerindo novas medidas para deter e minimizar os assaltos contra bares e 
restaurantes na capital paulista, assim como a proteção dos clientes e funcionários dos estabelecimentos.

Desde 2011, a ANR participou de uma série de reuniões com as autoridades paulistas e foi voz 
ativa na elaboração do plano de combate a arrastões na cidade, desenvolvido em parceria com a 
SSP e a Polícia Militar do estado.

Este ano já ocorreram 11 arrastões na cidade de São Paulo, todos com ampla divulgação na mídia nacional.

mídIA dIScute pReçoS de ReStAuRANteS No BRASIl
Dois dos maiores veículos do país entraram 
na discussão sobre os preços praticados pelos 
restaurantes no Brasil. Em artigo no jornal Folha 
de São Paulo, o empresário Paulo Kress (Kaá e 
General Prime Burger) defende o segmento. Há 
duas semanas, no mesmo jornal, o jornalista 
Zeca Camargo comparou preços de comida na 
Europa e nos Estados Unidos com o Brasil. De 
acordo com Kress, a comparação foi injusta por 
colocar uma culinária mais refinada da cozinha 
paulistana no mesmo patamar de pratos de 
execução simples feitos no exterior.

Já o Jornal Nacional, da TV Globo, mostrou 
reportagem no dia 03/04 na qual aponta que o 
custo para se comer fora de casa aumentou além 
da inflação em 2012. A matéria diz ainda que 
parte das elevações do custo é fruto do aumento 
no preço dos alimentos, que tradicionalmente 
encarecem no início do ano por conta das chuvas 
no Sul/Sudeste e da seca no Nordeste.

Além dos fatores mencionados, o preço dos 
aluguéis, que triplicou nos últimos dois anos, 
influencia diretamente no segmento.

Gt-RH já tem dAtA coNfIRmAdA pARA o pRóxImo dIA 18
A próxima reunião do Grupo de Trabalho de 
Recursos Humanos da ANR está confirmada 
para o dia 18 de abril. O encontro trata de 
assuntos relacionados à contratação e gestão de 
profissionais que atuam em bares e restaurantes.

A pauta completa do GT-RH será enviada 
em breve para todos os associados. Para 
mais informações, entre em contato pelo 
email comunicação@anrbrasil.org.br ou pelo 
telefone (11) 3083-1931.

Todos os associados da ANR podem usufruir da parceria que 
a entidade possui 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 disso.

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 comercial@fundacaodorina.org.br ou pelo 
telefone (11) 5087-0956.

fAçA Seu cARdápIo em BRAIle

SeBRAe-Sp ofeRece A “ReceItA de SuceSSo” pARA ReStAuRANteS
O Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo) promove a partir de abril 
uma série de encontros temáticos voltados para a 
alimentação fora do lar, chamado “Receita de Sucesso”. 
A primeira palestra acontece no dia 16/04 com o tema 
“Indicadores de Competitividade de seu restaurante”.

Ministrada por Marco Amati, consultor de alimentação 
fora do lar, o objetivo da apresentação é auxiliar os 
empreendedores a identificarem se seu negócio está 

no caminho certo dentro do segmento em que atua. 
Até o fim do ano serão realizados outros três encontros 
temáticos sobre planejamento de compras, gestão de 
pessoas e controles financeiros.

O encontro é gratuito para os associados da ANR 
e acontece no Tenis Clube Paulista. O endereço é 
Rua Gualachos, 285, no Paraíso. As inscrições são 
feitas pelo telefone (11) 3253-2121 ou pelo e-mail 
erccentro@sebraesp.com.br.


