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ANR parabeniza associados pela premiação da VEJA SP
A revista “Veja São Paulo” publicou neste mês a edição especial de “Comer
& Beber 2013/ 2014”. Todos os anos a publicação seleciona os melhores
bares e restaurantes em diversas categorias. E neste, pela primeira vez, a
revista abriu espaço para o público escolher seus preferidos.
Na lista dos melhores restaurantes de 2013, 21 são associados da ANR:
68 La Pizzeria, A Bela Sintra, Amadeus, Arábia, Arturito, Attimo, Barbacoa,
Chef Vivi, D.O.M., Dalva e Dito, Due Cuochi Cucina, Fasano, Fogo de
Chão, Jun Sakamoto, Le Marais Bistrot, Ráscal, Ritz, Tasca da Esquina,
Tordesilhas, Bráz e Varanda.
A ANR parabeniza e tem a honra de ter entre seus associados restaurantes
de tamanha qualidade, importância e competência.

Projeto de lei sobre gorjetas
será apresentado em
audiências públicas
A Comissão de Constituição e Justiça do
Senado realizará audiência pública para
debater o projeto de lei 57 de 2010, que
disciplina o rateio das gorjetas entre os
empregados de bares e restaurantes. O
pedido foi feito pelo relator da matéria,
senador Gim (PTB-DF).
Se o projeto for aprovado, o custo com a
adequação à lei pode chegar a 2,5% do
faturamento total do estabelecimento. A ANR
está envolvida na negociação com membros
do Executivo, parlamentares, assessorias,
sindicalistas e outras associações patronais,
de modo a obter medidas que possam
reduzir os efeitos que o projeto poderá trazer
às empresas do setor.

Restaurantes, bares
e lanchonetes devem ter
cardápio em braille,
decide o Senado

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado aprovou na última quartafeira (23) um projeto de lei que obriga restaurantes,
bares e lanchonetes a oferecerem pelo menos um
exemplar do cardápio da casa em braille. O objetivo
da proposta é permitir que os deficientes visuais
tenham acesso ao conteúdo do menu.
O material determina multa de R$ 100 para os
estabelecimentos que não cumprirem a exigência.
Além disso, a cada reincidência, o valor é duplicado
em relação ao anterior.
Caso nenhum parlamentar apresente recursos para
a votação no Plenário do Senado, a PLC 48/2011 irá
diretamente à sanção da presidente Dilma Rousseff.
Se aprovado, o projeto passa a valer 180 dias após
a publicação no “Diário Oficial da União”. De autoria
da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), a ação foi
apresentada em 2011.

Rodada reúne fornecedores e donos de estabelecimentos
A ANR é um dos parceiros da Rodada de Negócios realizada pelo Sebrae-SP. O objetivo do encontro, que aconteceu nesta semana, é permitir
aos donos de restaurantes, lanchonetes e bares o
contato com diversos novos fornecedores em um
mesmo dia e local. As rodadas são em formatos de
reuniões particulares, com duração máxima de 20
minutos cada.

cardápios digitais, cartas de vinho em ipads e tablets, comandas eletrônicas e softwares especiais
para os estabelecimentos.

São apresentados produtos e serviços que vão
desde linhas de acessórios de mesa, insumos
como massas artesanais e molhos prontos até
equipamentos e dispositivos eletrônicos, como

GT-Sustentabilidade ganha novo coordenador
Nesta terça-feira (29)
acontece o GT-Sustentabilidade, a partir das 15h,
na sede da ANR (Rua Cônego Eugênio Leite, 513,
cjto 11. Pinheiros - São
Paulo), sob a coordenação de Raphael Bottura,
proprietário do estabelecimento Badebec Babiló.
O GT tem o objetivo de discutir ações sustentáveis entre os estabelecimentos associados.
“Eu gostaria de focar nas questões microeconômicas que envolvem o impacto ambiental dos
restaurantes. A partir daí, quem sabe, no futuro,
chegar num enfoque macro”, diz Raphael.
Durante a reunião, uma das principais pautas
debatidas será a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que envolve toda a cadeia produtiva do

setor. A lei tem previsão para entrar em vigência
em 2014 e prevê uma logística adequada para
o descarte dos resíduos, tendo em vista que o
produtor é responsável pela destinação correta.
Raphael Bottura destaca que os estabelecimentos devem avaliar suas ações pontuais e buscar
uma melhoria, inicialmente, local. Assim, será
possível atingir a esfera global. “Precisamos resolver o dia a dia. Vamos focar em separar lixo.
Precisamos começar direito”, afirma.
Como coordenador do GT, o empresário pretende se espelhar nos grupos já consolidados da
ANR, como o GT-TEC e o GT-RH, para promover
debates que agreguem a todos. “Quero trazer
convidados de fora para trocar experiências com
os tomadores de decisão das empresas”, diz.
Favor confirmar sua presença pelo endereço
comunicacao@anrbrasil.org.br
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