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GT TRIBUTÁRIO CONVIDA PARA WORKSHOP SOBRE SPED FISCAL
A ANR convida todos os proprietários e funcionários das áreas financeiras, tributárias
e de auditoria dos restaurantes, bares e redes de alimentação para participarem do
workshop “SPED Fiscal (Sistema Público de
Escrituração Digital) - Preparando para Mudanças”, que será realizado no próximo dia
26 de novembro (terça-feira) na sede da as-

sociação (Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj.
11, Pinheiros), das 14h às 15h30. O evento é
promovido pelo GT Tributário. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço anr@anrbrasil.org.br (14 a 21.11 para
membros do GT Tributário e 22 a 25.11 para
demais associados).
O workshop será conduzido por Luciano Silva, diretor da SPL Fiscal, especializado em
gestão de equipes de BPO Fiscal e projetos
de implantação de sistemas fiscais (SPED e
NF-e). Silva tem 20 anos de experiência na
área de tecnologia da informação, com foco
em gestão estratégica. Foi auditor do Unibanco e da KPMG.
Após o término do workshop, o GT-Tributário
tratará de ST - Substituição Tributária no Estado de São Paulo, das 15h30 às 17h.

ESTADÃO DIVULGA VENCEDORES DO PRÊMIO PALADAR 2013/2014
A ANR parabeniza os associados Attimo, D.O.M., Dinho’s Place, Friccò, Ritz,
Tordesilhas e Zena Caffè pela conquista do Prêmio Paladar 2013/2014, do
jornal O Estado de S. Paulo. Esta é a oitava edição da premiação que elege
todos os anos os restaurantes de excelência em categorias como Personalidade do Ano, Produto do Ano, Menu Degustação de São Paulo e Melhor Menu Executivo, entre outras. Os prêmios foram entregues na última
quarta-feira (13).
Nesta edição, dez jurados percorreram 44 restaurantes e provaram 55
pratos durante um mês. Outros três conheceram os menus executivos
de 16 restaurantes, e 12 jurados promoveram Blitze em 21 restaurantes.

PALESTRA NO SEBRAE AJUDA
EMPRESAS A ORGANIZAREM
SUAS CONTAS

O workshop “Empresa Organizada tem Melhor
Desempenho”, que acontece no próximo dia 21
de novembro, às 15h, na unidade Pompeia do Sebrae, em São Paulo, tem como finalidade orientar as empresas no planejamento, organização e
controle das suas atividades, incluindo gerenciamento de contas, carteira de clientes e distribuição de tarefas entre os funcionários.
Proferida por Reinaldo Miguel Messias, consultor do Sebrae-SP desde 1997, a palestra irá
abordar desde estratégia e análises de micro e
macroambientes até planos de ação específicos para a empresa alcançar melhores resultados em seus processos.

3º BURGER FEST EM SÃO PAULO
TEM PARTICIPAÇÃO DE 11
ASSOCIADOS ANR
Até 24 de novembro, a capital paulista recebe a terceira edição do SP Burger Fest, evento
realizado simultaneamente em 63 restaurantes da cidade, além de bares e casas especializadas no preparo do hambúrguer. Este
ano, o festival conta com a participação de
11 associados da ANR: AK Vila, Astor, Forneria
San Paolo, La Grassa, Mangiare Gastronomia,
P. J. Clarke’s, Pobre Juan, Praça São Lourenço,
Tasca da Esquina, The Fifties e Zena Caffè. Os
preços dos pratos variam de R$ 16 a R$ 94. Na
última edição do SP Burger Fest, que aconteceu em maio deste ano, foram vendidos 35
mil hambúrgueres.
Para marcar o término do festival, a Feirinha
Gastronômica da Praça Benedito Calixto, em
Pinheiros, promove no dia 21 de novembro
uma edição especial totalmente dedicada ao
célebre sanduíche. Das 18h às 24h, hambúrgueres de diferentes restaurantes serão vendidos a R$ 20 no local.

Messias possui MBA em Gestão de Negócios e mais
de 30 anos de experiência no mercado. Em suas palestras, ele aposta em métodos dinâmicos e simples
de transmitir seu conhecimento, como a teoria dos
“4Ps”, que representa Propósito, Processo, Pessoas e
Prazer como alicerce para qualquer empresa.

LELLIS TRATTORIA CHEGA À ANR. BENVENUTA!
O restaurante Lellis Trattoria é o mais novo associado da ANR. Fundada
em 1981 por João Lellis (foto), a cantina oferece ambiente festivo e aconchegante nos Jardins, em São Paulo. As massas são fabricadas na casa
e dividem espaço no cardápio com risotos, porções, grelhados, carnes e
frutos do mar. A Lellis tem filiais em Campinas (SP) e Curitiba (PR).

7º ENCONTRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
DEBATE SETOR DE ALIMENTAÇÃO
Os casos de sucesso e os desafios de quem trabalha com alimentação serão tema da 7ª edição
do Encontro PME (Pequenas e Médias Empresas).
O evento é promovido pelo jornal O Estado de S.
Paulo e acontece em São Paulo, no dia 21 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema do Shopping
Bourbon. O encontro vai reunir empresários e
especialistas para contarem os desafios enfrentados no setor de alimentação.

experiências, positivas e negativas, que levaram
sua rede de franquias ao sucesso. O evento é gratuito. Para se inscrever, basta enviar nome e RG
para o e-mail estadaopme@fdeventos.com.br.

O presidente do Outback Brasil, Salim Maroun, vai
falar sobre o que o empreendedor precisa ter, nos
dias atuais, para vencer no ramo. O diretor geral
da lanchonete Bob’s, Marcello Farrel, vai abordar
o crescimento do setor gastronômico, principalmente por conta das redes de franquias. Já o fundador do Dídio Pizza, Elídio Biazini, vai contar as
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