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Belo Horizonte recebe palestra sobre a categorização
de restaurantes
Já estão abertas as inscrições para a etapa de
Belo Horizonte do ciclo de palestras sobre a categorização de restaurantes. O evento será dia
25 de setembro, das 14h às 16h, no Helium Espaço Multiuso. O palestrante será o responsável
técnico em alimentos da Vigilância Sanitária de
Belo Horizonte, Leandro Esteves Vasconcelos.
O encontro é promovido pela ANR e destinado a responsáveis técnicos e gestores de
restaurantes convocados para a categorização. Para se inscrever, é só enviar uma mensagem com nome e cargo do participante para:
comunicacao@anrbrasil.org.br e aguardar a
confirmação da inscrição por e-mail.

Belo Horizonte é a terceira cidade a receber o
ciclo de palestras. São Paulo e Rio de Janeiro
já tiveram apresentações sobre o assunto. Depois da capital mineira, o evento acontecerá
em Curitiba, em data ainda não definida. O
objetivo é esclarecer os associados sobre a importância de se adequarem às normas de segurança alimentar e levar informações sobre o
projeto da ANVISA.
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A categorização de restaurantes é um projeto
da ANVISA, que vai avaliar bares e restaurantes
em onze cidades-sede da Copa do Mundo, segundo a qualidade de higiene. Os restaurantes
escolhidos já foram notificados e tiveram acesso
ao check-list que os fiscais vão aplicar. A norma
observada será a resolução RDC nº 216.

Inscrições abertas para a 3ª
Turma do curso intensivo de
Inglês Básico para Restaurantes

SP

Pesquisa Salarial anr:
80 cargos analisados

A Agência Parlare – Treinamento em Idiomas, em
parceria com a ANR, oferece aos associados um
curso Intensivo de Inglês Básico para Restaurantes. São 10 vagas destinadas a cumins, garçons,
maitres e gerentes de estabelecimentos. As inscrições já estão abertas para a 3° edição do curso e
devem ser feitas pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br
As aulas serão entre os dias 1° de outubro e 14 de
novembro, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h,
na sede da Associação. Com a chegada da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos, os atendentes terão o desafio de servir turistas estrangeiros. Recepcionar clientes, oferecer ajuda, atender a pedidos
e encerrar o atendimento são algumas expressões
que o aluno aprenderá no curso.
As vagas serão preenchidas por ordem de adesão,
com limite de três participantes por restaurante
associado. As matrículas devem ser feitas até 27 de
setembro. O investimento é de R$ 375 por aluno,
com material e certificado inclusos. O valor pode
ser dividido em duas vezes de R$ 187,50.
Serviço
Intensivo de Inglês Básico para Restaurantes
• Público Alvo: cumins, garçons, maitres e
gerentes dos restaurantes associados.
• Matrículas: até o dia 27/09/13 - pelo e-mail
anr@anrbrasil.org.br
• Duração do curso: 25 horas
• Dias: de 1/10 a 14/11, sempre às terças e
quintas-feiras
• Horário: das 9h às 11h
• Local: Sede da ANR – Rua Cônego Eugênio
Leite, 513, conjunto 11.
• Valor: R$ 375, podendo ser dividido em 2x de
R$ 187,50 – material e certificado inclusos.
• Número de vagas: 10

A 2ª Pesquisa Salarial feita pela ANR está chegando ao fim. O consultor Benedito Pontes
já terminou o trabalho de coleta e processamentos dos dados cedidos pelos restaurantes. A próxima fase é a apresentação das
informações. No dia 18 de setembro, Pontes
encontrará os participantes para mostrar os
resultados do estudo e esclarecer dúvidas.
No mesmo dia, os gestores vão receber o
CD-ROM com a pesquisa na íntegra.
Os resultados só estarão disponíveis para
os associados que dela participaram fornecendo informações para a tabulação de
resultados e relatórios finais. Os dados são
sigilosos, ou seja, nenhuma marca será revelada. Nesta edição, foram analisados 80
cargos das áreas operacionais e administrativas dos restaurantes, definidos em comissões realizadas pela ANR.
O diferencial deste ano foi a coleta de dados sobre os benefícios oferecidos aos funcionários. Foram levantadas informações
como custos de assistência médica, odontológica, vale alimentação, vale refeição,
cesta básica, assistência educacional, vale
combustível, celular, previdência privada,
entre outros.

Venda de comida na rua pode ser liberada em São Paulo
A Câmara Municipal de São Paulo decidiu em
primeira votação pela regulamentação da comida de rua na capital. O projeto, apresentado
pelo vereador Andrea Matarazzo (PSDB), foi
aprovado por unanimidade. Agora, a matéria
passa pelo plenário e, posteriormente, pela
sanção do prefeito.

“O Estado de S. Paulo”. O Estadão, publicado
dia 12 de setembro, ouviu o presidente da
ANR, Cristiano Melles. “A concorrência da comida de rua já é desleal hoje com quem paga
impostos, aluguel, segue normas da Vigilância
Sanitária. Acho que o projeto de lei dá norte
a uma situação não regulamentada”, disse
Melles à reportagem.

Atualmente, apenas a venda de cachorro-quente e pastel é permitida nas ruas de São Paulo.
Com a aprovação do projeto, a comercialização
de quaisquer alimentos em veículos automotores, carrinhos e barracas desmontáveis será
legalizada. A autorização de uso do espaço
público será concedida pelas subprefeituras,
mediante apresentação do CNPJ e uma planta
da instalação. A partir desse documento, o comerciante deverá pagar uma taxa à Prefeitura.
O Projeto de Lei foi destaque nos cadernos
Comida, da “Folha de S.Paulo”, e Paladar, de

ANR dá boas vindas aos novos associados
O restaurante Radial Grill e cerca de 40 franquias
Bob’s do Rio de Janeiro são os mais novos associados da ANR. O Radial Grill oferece o que há de
melhor em rodízio de carnes. Especializado em
diversos tipos de churrascos, o restaurante oferece também uma enorme variedade de saladas e
pratos brasileiros e internacionais.

Fundado em 1952, o Bob’s é uma das maiores redes
de fast-food do mundo. Atualmente, está presente no
Brasil com mais de 1.000 lojas, distribuídas em diversas capitais. Hambúrgueres, sorvetes e milk-shakes
são alguns dos produtos mais consumidos da marca.
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