
Esta segunda-feira (27) é o último dia para par-
ticipar da pesquisa sobre Plano Médico, vol-
tada a associados e a participantes do GT-RH 
pesquisa. O objetivo do levantamento é conhe-
cer o nível de sua utilização como benefício a 
funcionários, avaliando o grau de satisfação do 
associado com o seu fornecedor desse serviço.

Ainda dá tempo, são oito questões rápidas, que 
não exigem nenhum levantamento para serem 

respondidas.  Os resultados desta pesquisa se-
rão divulgados apenas de forma consolidada, 
aos associados da ANR, sem nenhuma possibili-
dade de identificação de respostas individuais.

As respostas podem ser encaminhadas para 
a ANR por fax (11-3083-1931) ou por e-mail 
(comunicacao@anrbrasil.org.br). Para conhe-
cer as perguntas e poder participar da pes-
quisa, clique aqui 

Nesta semana acontecem as primeiras reuniões 
do ano dos grupos de trabalho na sede da ANR. 
Nesta terça (28), das 9h às 10h30, será o encontro 
do GT-Soluções Ambientais. Um dos temas a se-
rem tratados é a consulta informal feita pela ANR 
à Procuradoria do Meio Ambiente em relação ao 
descarte de resíduos sólidos, incluindo o Cempre 
(Compromisso Empresarial para Reciclagem).

Também serão apresentados os principais des-
taques do curso para Gestor de Resíduos Sólidos, 
elaborado pela coordenação. Ainda na pauta da 
reunião, os incentivos para as ações conjuntas en-
tre os restaurantes, a serem divididas por regiões.

Na quinta-feira (30), o GT-Tributário se reúne das 
9h30 às 11h para discutir sobre o crédito presu-
mido para restaurantes, IRRF – Participação nos 
Lucros e Resultados, Programa Alerta da RFB, para 
tirar dúvidas sobre temas de interesse do GT-Tribu-
tário e, ainda, para apresentar sugestões de temas 
às próximas reuniões.

Os interessados em participar de qualquer uma 
das reuniões devem confirmar presença pelo 
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

Localizado na Rua Fiandeiras, 287, zona sul de 
São Paulo, o restaurante Los Chef’s Food and 
Friends é um dos mais novos associados da 
ANR. Com receitas como o crepe de lagostim, 
nhoque de rabada e o carpaccio de polvo, o 

cardápio tem atraído um público diversificado, 
que segue a proposta do estabelecimento de 
oferecer uma “boa cozinha com amigos”. 

O famoso Santo Grão também acaba de se as-
sociar à ANR, trazendo sua experiência apurada 
na arte de servir café, oferecendo blends espe-
ciais e atendimento de qualidade, além de um 
cardápio que inclui sobremesas como a mous-
se de chocolate com avelã e frutas vermelhas e 
o mil-folhas de manga.

Fundada pelo neozelandês Marco Kerkmeester 
e sua mulher, Renata, a marca está espalhada 
por mais de 30 cidades brasileiras, oferecendo 
também serviço de entrega em domicílio. Se-
jam muito bem-vindos à ANR!

Voltado para capacitar cumins, garçons, maîtres 
e gerentes dos restaurantes associados e não-
-associados da ANR, o curso intensivo da Weego 
Idiomas tem como finalidade preparar os profis-
sionais para o atendimento básico em inglês. A 
duração total é de 25 horas, e as aulas acontecem 
das 9h às 11h, na sede da ANR, sendo divididas 

em dois módulos: o primeiro entre os dias 4 e 27 
de fevereiro, e o segundo entre os dias 6 e 23 de 
março.   

As inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro 
pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br. Para os as-
sociados, o valor cobrado é de R$ 375, ou duas 
parcelas de R$ 195, totalizando R$ 390. Já para 
os não-associados, o valor é de R$ 420 à vista ou 
duas parcelas de R$ 225. 

O curso vai permitir ao aluno conhecer algumas 
expressões úteis voltadas para a rotina do restau-
rante, como a recepção de clientes estrangeiros, 
retiradas de pedidos, nomes de pratos, bebidas e 
ingredientes, sugestões de venda e até formas de 
pagamentos em inglês. A ANR também oferece o 
curso de inglês “in company”, para grupos fecha-
dos, nos formatos 25 horas, 50 horas e 100 horas. 
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REUNIÕES DO GT-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
E DO GT-TRIBUTÁRIO: ÚLTIMA CHAMADA 

A COPA ESTÁ AÍ, E A ANR ABRE NOVA TURMA DE INGLÊS

Os donos de micro e pequenas empresas têm até 
sexta-feira (31) para aderirem ao Supersimples, sis-
tema de tributação que reduz em até 40% a carga 
tributária e unifica oito impostos. O pedido de ade-
são deve ser feito pelo portal do Simples Nacional. 

Quem perder o prazo só poderá entrar no siste-
ma em 2015. O empresário que fez o agenda-
mento de opção do Supersimples no final do ano 
passado e não apresentou nenhuma pendência 
de documentação foi incluído automaticamente 
no último dia 2 de janeiro.

Criado em 2007, por meio da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, o Simples Nacional cobre os 

seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, 
IPI, ICMS, ISS e a Contribuição Patronal Previden-
ciária para a Seguridade Social (CPP). 

O recolhimento é feito por um documento único 
de arrecadação que deve ser pago até o dia 20 
do mês seguinte ao daquele em que houver sido 
auferida a receita bruta. O sistema já conta com 
mais de 8,2 milhões de optantes.

Quem quiser desistir do Supersimples pode fazê-
-lo a qualquer momento, mas, para valer para o 
mesmo ano, é necessário que o desenquadra-
mento seja solicitado em janeiro. Caso contrário, 
a desvinculação só vai valer para o ano seguinte.

SUPERSIMPLES: PRAZO DE ADESÃO TERMINA SEXTA-FEIRA

ANR DÁ BOAS-VINDAS A  LOS CHEF’S E SANTO GRÃO

No próximo dia 18 de fevereiro será realizado na 
sede da ANR o workshop “Recrutamento e Sele-
ção”. O objetivo do curso é mostrar aos partici-
pantes a importância dos colaboradores para o 
bom andamento e o sucesso de uma empresa.

Neste workshop serão discutidas as etapas de 
uma seleção, os instrumentos que facilitam as 
decisões e a participação de outras áreas no 
processo seletivo. O público-alvo são gestores 

de RH e interessados no aprimoramento da se-
leção de suas equipes, especialmente de restau-
rantes, bares ou lanchonetes.

Entre os temas que serão abordados pelo cur-
so, que dura duas horas (das 15h às 17h), es-
tão a definição das necessidades de seleção; 
identificação das competências mínimas; re-
crutamento, análise de currículos, entrevistas e 
dinâmicas; período de experiência; e avaliação, 
entre outros. 

A palestrante é a consultora Flávia Campana 
Omori, psicóloga graduada pela Universidade 
de São Paulo (USP), com cursos de especializa-
ção em Gestão do Conhecimento e Marketing 
de Serviços pela FGV/SP.  

Para associados da ANR, o valor da inscrição é R$ 
110 até esta quarta-feira (29). A partir de quinta, 
sobe para R$ 135. Para não associados, os valores 
são, respectivamente, R$ 180 e R$ 210.  O valor 
inclui CD com palestra de apresentação e certifi-
cado de participação. Inscrições e mais informa-
ções pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. 
As vagas são limitadas. 

SUCESSO DO NEGÓCIO COMEÇA NA ESCOLHA DOS COLABORADORES


