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PLANO MÉDICO: PLANILHAS DEVEM SER PREENCHIDAS
E ENVIADAS ATÉ QUINTA-FEIRA
lhores dos que os atualmente pagos pelas empresas só será possível se todos os associados
interessados se unirem para formar uma grande
quantidade de vidas.
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O arquivo com as duas planilhas foi encaminhado na terça-feira da semana passada (18). Uma
contendo dados gerais de cada empresa, e outra com formulário detalhando a composição
das vidas contempladas, com os campos que
precisam ser preenchidos.

T

ermina na próxima quinta-feira (27) o prazo
para preencher as planilhas enviadas pela
ANR com o objetivo de buscar a melhor proposta de plano médico que atenda às necessidades
dos associados e ofereça custos significativamente inferiores aos atualmente encontrados
no mercado.
Para que isso seja viável, a ANR terá que consolidar informações mínimas sobre o perfil do
beneficiário, de modo que as operadoras consultadas possam formalizar suas propostas com
objetividade e clareza. Conseguir preços me-

Essas informações serão repassadas para a
corretora que pesquisará as alternativas mais
adequadas ao quadro geral. É importante que
os que responderem especifiquem claramente
qual é o tipo de plano atual, destacando se é
quarto/enfermaria, coparticipação em consultas, além do prazo de seu contrato e a possibilidade de sua eventual rescisão.
As planilhas preenchidas devem ser encaminhadas para o e-mail planomedico@anrbrasil.org.br.
Outras informações pelo e-mail anr@anrbrasil.
org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

SEMANA TERÁ REUNIÕES DOS GT’S SOLUÇÕES AMBIENTAIS E TRIBUTÁRIO

D

ois Grupos de Trabalho (GTs) terão reunião
nesta semana na sede da ANR. Amanhã
(terça 25) é a vez do GT-Soluções Ambientais,
quando serão discutidas dicas para os restaurantes irem se adaptando a um modelo sustentável
de gestão. O encontro será das 9h às 10h30.

Na quinta-feira (27) é a vez da segunda reunião
do GT-Tributário deste ano. O encontro está
marcado para começar às 9h30 e terminar às
11h. Inscrições para os dois GT podem ser feitas pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

“LAVE SUAS MÃOS”: LEI MUNICIPAL EXIGE PLACA EM
LAVATÓRIOS DE RESTAURANTES DE SP

A

Conforme informado pelo Decreto nº 54.918,
que regulamentou a lei no último dia 12 de
março, o aviso deverá ser colocado próximo
das pias instaladas nas dependências sanitárias para higienização das mãos dos manipuladores de alimentos e dos usuários.
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Câmara Municipal de São Paulo aprovou no
último dia 7 de janeiro a Lei nº 15.957/2014,
que torna obrigatória a colocação de aviso (na
forma de placa ou adesivo) nos estabelecimentos
em que ocorre a manipulação de alimentos com
os seguintes dizeres: “Aviso aos usuários: Ajude
na Prevenção de Doenças – Lave suas Mãos”.

O aviso deverá ser afixado em local de fácil visualização e ter dimensões mínimas de uma
folha de papel do tipo A4 (29,7 cm x 21 cm) e
letra na fonte arial black, corpo 48. A fiscalização do cumprimento da lei será feita pela Vigilância Sanitária Municipal.

GUIA MICHELIN NO BRASIL? A FOLHA DIZ QUE SIM

A

Folha de S.Paulo da última quinta-feira (20)
informou que o famoso Guia Michelin está
chegando ao Brasil. Segundo nota no caderno
“Cotidiano”, com o título “Guia de Restaurantes
Michelin deve publicar edição brasileira”, inspetores da publicação visitaram restaurantes em
São Paulo, e fontes do setor foram ouvidas, sob
condição de anonimato.
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Criado em 1900, o Guia Michelin é editado em
duas cores. O Vermelho traz informações sobre
hotéis e restaurantes, e o Verde, sobre pontos
culturais e turísticos dos locais onde está presente, em países como França, Inglaterra, Estados
Unidos, Japão e Itália, entre outros. A empresa,
sediada na França, não confirmou a informação
à reportagem da Folha.

WORKSHOPS ANR: ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO; E ESTRUTURANDO O RH DE SEU RESTAURANTE

A

ANR oferece nesta semana a seus associados
e a interessados três workshops. Às 14h30 de
amanhã (terça 25) acontece o workshop “Atendimento de Pessoas com Deficiência”, ministrado
pelo mestre em Psicologia Clínica Edson Luiz Defendi. As inscrições custam R$ 70 para associados
e R$ 140 para não associados.
Na quarta-feira (26), das 15h às 17h, será realizada a 2ª turma do workshop “Recrutamento e
Seleção”, proferido pela consultora e instrutora
na área de Gestão Empresarial Flávia Campana

Omori e dirigido a gestores de RH e gestores
interessados no aprimoramento da seleção de
suas equipes. Associados pagam R$ 135; não associados, R$ 210.
No dia seguinte, quinta-feira (27), a consultora Flávia Omori também é a responsável pelo
workshop “Estruturando o RH de seu Restaurante”. As inscrições para esta turma, porém, já estão
encerradas. Mais informações sobre os outros
dois eventos podem ser obtidas pelo e-mail anr@
anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

ANR NA MÍDIA

A

ANR foi uma das principais fontes da reportagem “A dança dos preços”, publicada no
caderno “Comida”, da Folha de S.Paulo, na edição
da última quarta-feira (19). “O setor está em um
momento delicado, que demanda esforços para
as casas se reinventarem, e isso passa pela questão preço”, afirma o vice-presidente da ANR, Sérgio
Kuczynski, no texto.
De acordo com a reportagem, novos restaurantes
abertos em São Paulo estão cobrando menos do
que a média da cidade, e estabelecimentos já consagrados estão incluindo pratos mais em conta no
cardápio para driblar a queda de movimento.

Sérgio, porém, faz uma ressalva: “Não existe
alta gastronomia a preços módicos. Quem
quer um preço mais razoável tem que entender que não há como pagar menos e exigir os
salamaleques de sempre”.

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.
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O texto ainda informa que, para controlar os preços, restaurantes têm reduzido custos, como lavanderia (não usam toalhas de pano), aluguel
(abrem em bairros mais baratos) e ingredientes
(trocam frutos do mar por pescada, por exemplo).
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