
Em agosto próximo acontece o 3º Encovisas 
(Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), 
realizado pela ANR. Pelo terceiro ano conse-
cutivo, representantes do trade alimentação 
fora do lar vão discutir práticas necessárias 
para que restaurantes e outros estabeleci-
mentos do segmento cumpram as exigências 
de segurança alimentar vigentes. O Encovisas 
vem tendo o apoio institucional e financei-
ro de diversas empresas, como McDonald´s, 

Bayer, Ambev, Outback, Testo, Trigo, R|A Ca-
tering e Nestlé, entre outras, cujas marcas 
acabam sendo diretamente associadas a boas 
práticas de higiene no manejo dos alimentos 
e das instalações. 

Para mais informações sobre o 3º Encovisas 
e como participar do apoio ao evento, en-
trar em contato com a ANR pelo telefone 
(11) 3083-1931 ou pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br.

Atender bem ao cliente estrangeiro, especial-
mente às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, 
é uma das preocupações dos estabelecimentos 
este ano. Além de traduzir corretamente as op-
ções do cardápio, os colaboradores deverão estar 
preparados para lidar com situações que exigem 
não apenas improviso, mas também conheci-
mento prático de outro idioma, principalmente o 
inglês, para garantir um bom serviço.

Alguns associados da ANR, entre eles o Tasca 
da Esquina, o Amadeus  e o Grupo Leopolldo, 
estão entre os inscritos no curso promovido 
pela entidade em parceria com a Wegoo Idio-

mas. Outro associado, o L’Entrecôte de Paris, 
já está na sua terceira aula, seguindo o crono-
grama iniciado no fim de 2013.

“O curso é uma ótima oportunidade para treinar 
a nossa equipe. O nosso restaurante está em uma 
região [Jardins] que concentra muitos hotéis, e por 
isso as aulas são focadas no cardápio, detalhando 
desde o prato principal até noções básicas de con-
versação entre cliente e atendente”, diz a geren-
te administrativa do L’Entrecôte de Paris, Nayana 
Silva. Este ano a ANR oferece cursos de inglês nos 
formato 25 horas, 50 horas e 100 horas. Para mais 
informações, escreva para anr@anrbrasil.org.br.

Já estão abertas as inscrições para a 5ª Turma de Boas Práticas para Estoquistas de Alimentos. O 
workshop, marcado para o próximo dia 20 de fevereiro, irá preparar colaboradores e estoquistas de 
alimentos para lidar com os aspectos higiênicos e sanitários do armazenamento, além do controle e 
recebimento de mercadorias, seguindo a Portaria da Secretaria Municipal da Saúde, SMS. G N° 2.619/1, 
entre outras legislações correlatas.

O encontro terá duração de oito horas e acontece a partir das 8h na sede da ANR (Rua Cônego Eugênio 
Leite, 513, São Paulo). Além da palestra e dinâmicas de grupo, os participantes também terão demons-
trações simples e práticas de:

O workshop será conduzido por Eliana Datto Alvarenga, consultora da ANR para assuntos regulatórios 
sanitários e coordenadora do Grupo Técnico da entidade. As vagas são limitadas, e os valores vão de 
R$ 280 (para associados) a R$ 320 (não associados). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 18 
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br

Vem aí a primeira reunião do GT-CoM de 2014. No próximo dia 18 de fevereiro, às 9h30, na ANR. A convidada 
é Danielle Sardenberg, superintendente de Marketing Personnalité & Canais Digitais do Itaú Unibanco.

A ANR concluiu a pesquisa sobre plano médico 
realizada entre seus associados. À pergunta “Sua 
empresa oferece plano médico para o funcioná-
rio?”, 95% dos participantes responderam “Sim”. O 
alto índice significa que os empresários do setor 
de alimentação fora do lar dão importância à qua-
lidade de vida e de saúde de seus colaboradores.

Sobre o grau de satisfação média dos funcioná-
rios com o serviço oferecido pelo plano médico 
da empresa onde trabalham, 76% responderam 
que seus colaboradores estão satisfeitos. Os ou-
tros 24% informaram que a equipe está insatis-
feita e que pensam em mudar o plano por conta 
da insatisfação de seus colaboradores.

O objetivo da pesquisa, encerrada no último dia 
27 de janeiro, foi conhecer o nível da utilização 
do Plano Médico como benefício a funcionários, 
avaliando o grau de satisfação do associado com 
o seu fornecedor desse serviço. 

Os resultados desta pesquisa já estão sendo di-
vulgados. Em razão dessa necessidade de seus 
associados, a ANR já está pesquisando novos 
fornecedores para em breve oferecer uma al-
ternativa mais eficiente de plano médico.

www.linhascomunicacao.com.brEste informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de 
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.

As edições anteriores do Boletim  estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 
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COMEÇAM OS PREPARATIVOS PARA O 3º ENCOVISAS

ANR PROMOVE CURSO PARA CAPACITAR ESTOQUISTAS

PESQUISA: 95% DOS ASSOCIADOS ANR QUE RESPONDERAM
OFERECEM PLANO MÉDICO A SEUS FUNCIONÁRIOS

O jornal Valor Econômico consultou a ANR para 
avaliar pelo menos duas leis – uma no Paraná e 
outra do Rio de Janeiro –, que determinam que 
os restaurantes discriminem em seus cardápios 
se os alimentos comercializados nos estabeleci-
mentos contêm glúten. Na matéria “Justiça ava-
lia ações contra redes de fast-food sobre uso de 
glúten”, publicada no último dia 31 de janeiro, o 

diretor-executivo da ANR, Alberto Lyra salientou 
que a utilização de um mesmo utensílio usado na 
preparação de produtos com e sem glúten já se 
mostrou algo prejudicial aos celíacos. 

“Pior do que o consumidor não saber se o ali-
mento tem glúten é ele ser levado a acreditar que 
não contém”, afirmou na entrevista  concedida à 
repórter Bárbara Mengardo. 

Já o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, do es-
critório Dias & Pamplona Advogados, disse acre-
ditar que as normas podem ser questionadas 
judicialmente. Ele destacou que os proprietários 
de pequenos restaurantes podem ter dificuldade 
para implementar as regras. “É uma ilusão pensar 
que o setor de restaurantes é formado por gran-
des empresas”, disse.  

O vereador de São Paulo Andrea Matarazzo 
(PSDB), autor do Projeto de Lei 311/2013, promo-
veu na semana passada o primeiro de uma série 
de encontros mensais para esclarecer as dúvidas 
sobre a Lei Municipal 15.947, sancionada pelo 
prefeito Fernando Haddad, que prevê a emissão 
de TPU’s (Termo de Permissão de Uso) para os in-
teressados em trabalhar vendendo comida nas 
ruas, praças, calçadas e parques da cidade.

A Prefeitura de São Paulo exige que os interes-
sados apresentem um formulário informando 
local, horário e cardápio, antes de autorizar o 
exercício da atividade. O encontro foi realizado 
na Câmara Municipal e contou com a presença 
de cerca de 100 pessoas. 

Um dos pontos levantados mostrou que as 
subprefeituras, responsáveis pela análise dos 
pedidos e emissão das licenças, não possuem 
estrutura para receber as demandas. O assessor 
jurídico de Matarazzo, Lucas Baruzzi, disse que 
uma reunião com a Coordenadoria de Subpre-
feituras já está sendo articulada para buscar uma 
solução nesse sentido. Uma cartilha tem sido 
distribuída para informar o público sobre a nova 
lei, que prevê ainda a operação dos chamados 
“food trucks” nos espaços públicos.

Link da cartilha: http://andreamatarazzo.com.br/
images/arquivos/pdfs/cartilha-comida-de-rua.pdf 

ANR COMENTA AÇÕES CONTRA REDES DE FAST FOOD 
SOBRE O ALERTA DE GLÚTEN NOS CARDÁPIOS

LEI QUE PREVÊ A COMERCIALIZAÇÃO DA COMIDA DE RUA 
COMEÇA A SER DISCUTIDA EM SP

. Como inspecionar a temperatura dos alimentos

. Condições de armazenamento

. Identificação de produtos

. Dinâmica de comparação entre pedido 
  e nota fiscal

. Noções de higiene pessoal

. Utilização do uniforme

. Higienização da câmara fria

. Contaminação cruzada

. Procedimentos proibidos nas áreas de recebi-
mento e armazenamento

. Manejo correto de resíduos 

ANOTE NA AGENDA

CURSO DE INGLÊS IN COMPANY DA ANR ESTÁ
ENTRE OS MAIS PROCURADOS DE JANEIRO


