BOLETIM SEMANAL
DE INFORMAÇÕES
24 de fevereiro de 2014 » Número 240 - ano 6

PLENÁRIA DA ANR DISCUTE LEIS, GORJETAS, BLOGS E APRESENTA RESULTADOS
Associados da ANR participaram da primeira
Reunião Plenária de 2014, realizada na tarde da
última quinta-feira (20) no Restaurante Ráscal do
Itaim, em São Paulo. A pauta foi extensa. Para informar e esclarecer dúvidas dos participantes, estavam à mesa o advogado Carlos Augusto Dias,
do escritório Dias & Pamplona, e o diretor executivo da ANR, Alberto Lyra.
Na primeira parte da reunião, Carlos Augusto
explicou e respondeu a perguntas sobre temas
como taxa de rolha, contribuições assistenciais, fiscalização e propostas de lei estaduais
e municipais que impactam diretamente sobre
o setor – por exemplo, a 6.590/13, do Rio de
Janeiro, que obriga todos os restaurantes do
Estado a informarem no cardápio o conteúdo
nutricional de seus pratos.
Um dos itens da pauta que mais despertaram o
interesse dos associados foi o que tratou sobre as
informações falsas publicadas em sites, blogs e
perfis das redes sociais sobre gastronomia e restaurantes. Alguns afirmaram não aprovar a inexistência de moderação na maioria desses espaços
virtuais, que, segundo eles, publicam o que bem
entendem sem nenhum critério claro e definido.
Ainda na primeira parte do encontro, Alberto Lyra
informou que, segundo o escritório da ANR em

Brasília, dificilmente a regulamentação das gorjetas será discutida em 2014 no Congresso. Há 17
Medidas Provisórias na fila, e, além, disso, o tema
gorjetas seria complexo e delicado para entrar na
pauta neste ano.
Em seguida, o diretor executivo falou sobre a categorização de restaurantes, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o acordo com os Ciees
em 21 Estados e apresentou, em linhas gerais, o
resultado da pesquisa sobre planos médicos e a
prospecção de novas operadores e novos planos.
Além dos associados, também participaram da
Plenária representantes do GoFidel e do Desenvolve SP. Eles tiveram um breve espaço nos minutos finais para apresentar seus serviços. A próxima
Reunião Plenária da ANR de 2014 está marcada
para 24 de abril.

EXECUTIVA DO ITAÚ FALA SOBRE BRANDING E FIDELIZAÇÃO NO 1º GT-COM DE 2014
cidades brasileiras: Barueri (Alphaville), Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Salvador,
São Paulo e Rio de Janeiro.
Nesses estabelecimentos, os clientes Personnalité
encontram opções de menu degustação (composto por cinco pratos a R$ 75 por pessoa), desde
que o pagamento seja feito com o cartão da marca. O cardápio dos restaurantes parceiros deve ser
renovado a cada três meses.
Para Danielle, quanto maior o engajamento do estabelecimento em divulgar a ação, melhores são
os resultados. Os restaurantes são escolhidos, disse
O GT-CoM de fevereiro, primeiro de 2014, recebeu ela, de acordo com a afinidade das marcas aos vaDanielle Sardenberg, superintendente de Marketing lores do cartão Personnalité, mas nada impede que
& Canais Diferenciados Personnalité do Itaú Unibanco. as marcas também procurem a empresa para tentar
Ela apresentou em linhas gerais as estratégias em- realizar a parceria.
pregadas pela marca premium do banco junto a seus
Danielle informou que a comunicação da marca Perclientes, entre elas o Menu Personnalité.
sonnalité com seus clientes é feita por meio de fan
Segundo Danielle, as ações do Menu Personnali- page, site, revista, newsletter e e-mail marketing,
té se desenvolvem por meio de parcerias com 33 baseada no comportamento de consumo deles. CRM
restaurantes localizados em Brasília e mais oito e DBM são as ferramentas empregadas pela marca.

GT-SOLUÇÕES AMBIENTAIS: EMPRESAS PODEM E DEVEM SER SUSTENTÁVEIS
Nesta terça-feira (25) acontece na sede da ANR, em São Paulo, a segunda reunião do GT- Soluções Ambientais. Na pauta, adesão à coalizão setorial coordenada pelo Cempre, dez dicas de sustentabilidade para
o seu restaurante, curso para gestor de resíduos sólidos e proposta de padrão medição da geração de resíduos sólidos, entre outros assuntos. A reunião do GT começa às 9h e termina às 10h30. Para confirmar
presença, enviar mensagem para o e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

PRIMEIROS SOCORROS: SEUS FUNCIONÁRIOS ESTÃO PREPARADOS?

Quarta-feira (26) é o dia da 15ª turma do
workshop “Primeiros Socorros para Profissionais
de Restaurantes”, organizado pela ANR e oferecido pela BLS - Basic Life Support. O curso é
dirigido ao pessoal das lojas e traz orientações
sobre como prestar os socorros iniciais a clientes
e aos demais funcionários em casos de mal súbito, engasgos, paradas respiratórias, entre outras
situações de emergência.
Entre os temas que serão tratados nas sete
horas de duração do curso (das 9h às 17h)
estão ressuscitação cardiopulmonar, aspectos legais e éticos nos atendimentos de
emergência, ferimentos em áreas específicas
e queimaduras, crises convulsivas, desmaio,

asma, derrame cerebral e sugestões para organizar o estojo de primeiros socorros.
O curso será ministrado por Sidney Tavares,
coordenador da Força Tarefa Brasileira para a
Região Sudeste do Brasil, consultor de Emergências e instrutor de Primeiros Socorros e Resgate da Cruz Vermelha Brasileira, instrutor de
Suporte Básico de Vida em São Sebastião (SP) e
bombeiro honorário de Londres (Reino Unido).
As inscrições custam R$ 190 para associados
e R$ 270 para não associados. O valor inclui
CD com apostila modelo. Mais informações
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.
As vagas são limitadas.

CÓDIGO DE ÉTICA DOS MÉDICOS TEM MAIS DE 20 ANOS
E JÁ ESTÁ NA SEXTA VERSÃO
Não são apenas setores empresariais que elaboram códigos de ética. Já no final da década de
1980, os médicos elaboraram a primeira versão
do seu, com as normas éticas a serem seguidas
por todos no exercício da profissão, independentemente da função ou cargo que ocupem. Em
pouco mais de 20 anos, o documento passou por
cinco atualizações.

Aos médicos é vedado deixar de atender ao paciente que procure seus cuidados profissionais
em casos de urgência ou emergência, quando
não haja outro médico ou serviço médico em
condições de fazê-lo e aproveitar-se de situações
decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de
qualquer outra natureza, diz o código.

Os capítulos do código tratam de temas que vão
desde direitos dos médicos, direitos humanos e
relação com pacientes e familiares até remuneração, sigilo profissional e publicidade médica, entre
outros. Um dos princípios fundamentais do documento afirma, por exemplo, que “a medicina não
pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser
exercida como comércio”.

Em 2010, o documento foi revisto pelo Conselho
Federal de Medicina e recebeu a sexta versão, com
novidades como autonomia do paciente e regras
para a reprodução assistida. Os trabalhos de revisão incluíram a realização de três conferências
nacionais sobre ética médica e, ao todo, foram
enviadas 2.677 sugestões de médicos e entidades
da sociedade civil para a atualização do código.

RESTAURANTES DE BRASÍLIA APROVEITAM
VALENTINE’S DAY PARA FATURAR MAIS
O jornal Correio Braziliense trouxe na edição do
último dia 11 uma reportagem mostrando que
alguns restaurantes de Brasília já estão recorrendo ao calendário festivo de outros países para
diversificar receitas, atrair clientes e, claro, aumentar as vendas.
Foi o que aconteceu recentemente no Valentine’s
Day, comemorado nos Estados Unidos em 14 de
fevereiro e que ainda passa despercebido aqui no
Brasil. É o Dia dos Namorados deles. Segundo a
reportagem, empresários de Brasília apostaram

na presença de estrangeiros na capital federal funcionários de embaixadas, em sua maioria -,
para lucrar com a data.
O presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal (Fecomércio-DF), Adelmir Santana,
disse ao jornal que pode demorar para a data pegar, mas a iniciativa é correta. “Copiar eventos de
outros países é uma tendência da globalização.
O comércio vive de datas comemorativas, e, além
dos restaurantes, outros setores vão acabar adotando a mesma estratégia.”

PãO empresta nome a restaurante em sp

Saj é o nome de uma chapa convexa, de mais ou
menos 60 centímetros de diâmetro, onde é assado um pão fino e largo, bastante comum em
países árabes, chamado pão saj. Em São Paulo,
chapa e pão emprestaram o nome a uma rede
inaugurada em 2008 e que hoje já tem quatro
endereços na cidade: Vila Madalena, Morumbi,
Consolação e Jardins, além do delivery. “O pão Saj

é tão comum no Líbano como o pastel é no Brasil”, diz Ricardo Pinheiro, um dos sócios da rede.
“Lá eles comem de várias maneiras.”
Segundo Ricardo, o pão faz tanto sucesso, que
no fim de semana saem cerca de 270 unidades
em um só dia. “Por isso, já estamos pensando em
novidades para breve. Aguardem”, diz ele.

Excepcionalmente, não haverá boletim na semana do Carnaval.
Sua circulação voltará normalmente no dia 10 de março.

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
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