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GT-COM: PARA FERREIRINHA, GASTRONOMIA DE LUXO
PRECISA SE ADEQUAR AOS NOVOS TEMPOS
imóveis, carros de luxo, roupas de griffe, mas
não abre mão do churrasco na laje. Ele não se
aventura na gastronomia de luxo.”
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O jogador de futebol, no caso, ilustra o brasileiro
que ascendeu economicamente nos últimos 20
anos, após a estabilização da moeda e o fim da
inflação, que passou a ter mais informações com
viagens ao exterior e a internet e que mudou seu
comportamento de consumo, buscando experiências novas. “Ele não tinha dinheiro, agora tem.
O luxo está querendo dialogar com esse consumidor, mas precisa aprender a estabelecer uma
conexão emocional com ele.”

“S

omos um país novo que precisa aprender
a dialogar com o novo.” A frase resume
o workshop de Carlos Ferreirinha na manhã
da última quinta-feira (17), na sede da ANR,
em São Paulo. Fundador e presidente da MCF
Consultoria, Ferreirinha foi convidado a participar do 3º GT-CoM de 2014 para falar sobre as
mudanças de hábitos e comportamentos do
consumidor de luxo do Brasil diante dos atuais
cenários local e global.

Segundo Ferreirinha, o consumo de produtos
e serviços premium do Brasil está nos shopping centers, que, diz ele, ocuparam o espaço
falido das ruas por conta da má gestão pública. “O problema não está só na segurança, está
também na precariedade da infraestrutura”,
diz. “Uma chuva torrencial é capaz de causar a
inundação do salão de um restaurante instalado em um bairro nobre da cidade.”

O consultor disse acreditar que a gastronomia
de luxo pode passar por dias difíceis nos próximos anos se não conseguir compreender o
atual momento e se adaptar a ele. “Os hábitos
gastronômicos estão entre os últimos que o
novo rico busca mudar. Quando busca. O jogador de futebol é um exemplo: ele tem dinheiro,

O consultor reforçou a necessidade de mudança e disse que, para ele, a obviedade é irritante.
O encontro foi encerrado com uma frase atribuída ao naturalista britânico Charles Darwin
(1809-1882): “Não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente, mas o que melhor se
adapta às mudanças”.

WORKSHOP MOSTRA COMO ORGANIZAR E CUIDAR
DO ESTOQUE DE ALIMENTOS

C

Dirigido a todos os profissionais diretamente
envolvidos com as atividades do estoque de
bares e restaurantes, o curso será ministrado
pela consultora técnica da ANR Eliana Datto
Alvarenga e terá duração de oito horas: das
8h às 12h e das 13h às 17h.
Alguns dos temas abordados no workshop
são: Portaria 2.619/11 e outras legislações correlatas; perfil ideal do estoquista de alimentos; inspeção; condições de armazenamento;
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apacitar estoquistas de alimentos quanto
aos procedimentos na gestão das rotinas
do estoque, abordando os aspectos higiênicos sanitários e controles para o correto recebimento e armazenamento de alimentos, é o
objetivo do workshop “Boas Práticas para Estoquista de Alimentos”, que a ANR realiza nesta quarta-feira (23), em São Paulo.

identificação de produtos; higiene pessoal; e
manejo de resíduos; entre outros.
O valor da inscrição é de R$ 280 para associados e R$ R$ 320 para não associados e inclui
CD com apostila modelo. Mais informações e
inscrições pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931. As
vagas são limitadas.

2ª PLENÁRIA DO ANO SERÁ NA QUINTA NO BADEBEC DO ITAIM

A

ANR convida todos os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e da
2ª Reunião Plenária de 2014, que acontecem às
15h30 desta quinta-feira (24) no Restaurante
Badebec do Hotel Radisson do Itaim (Avenida
Cidade Jardim, 625). Na pauta da Assembleia
Geral estão os seguintes assuntos:
• Propositura de ação judicial a fim de que seja
declarada a inconstitucionalidade ou afastados
os efeitos da Resolução nº 163, de 13 de março
de 2014, do Conanda;
• Propositura de ação judicial a fim de que seja
declarada a inconstitucionalidade ou afastados os efeitos da Lei nº 6.736/2014, do Estado
do Rio de Janeiro.
Já na pauta da Plenária serão discutidos:
• Convenção Coletiva do Sindifast;
• Novo parcelamento de ICMS;
• PL federal que praticamente elimina a Substituição Tributária para empresas inscritas no
Simples;

• Implantação do e-social;
• Procedimentos adequados para revista em
empregados;
• Considerações sobre Ação Renovatória de
Aluguel;
• Liminar obtida pela ANR que suspende a aplicação de lei do município de Americana que
obriga a concessão de desconto para pessoas
operadas do estômago;
• Projeto de Lei Federal que pretende obrigar a
concessão de desconto para pessoas operadas
do estômago;
• Projeto de Lei Federal que institui a obrigatoriedade de disponibilizar ao consumidor informações nutricionais de alimentos preparados;
• Ajuizamento de ação pela ANR combatendo lei
do Paraná que obriga a confecção de cardápios
com informações nutricionais;
• 3º Encovisas: programa e inscrições;
• Código de Conduta: modelo para os funcionários dos associados.
A 1ª Plenária de 2014 foi realizada no último dia
25 de fevereiro no Ráscal do Itaim.

CÂMARA APROVA FIM DE COMANDA EM ESTABELECIMENTOS COM
CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS OU MAIS
A ideia é evitar tumultos e filas na saída desses lugares.
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Locais menores, mas com apenas uma saída
ou que sejam frequentados por idosos, crianças ou por pessoas com dificuldade de locomoção, também devem seguir as regras. A
prefeitura deverá publicar, na internet, todas
as autorizações de funcionamento dos estabelecimentos na cidade.

A

Câmara dos Deputados aprovou no último
dia 10 de abril projeto de lei que proíbe o
pagamento da conta por comandas em estabelecimentos com capacidade igual ou superior a
100 pessoas, incluindo bares e restaurantes.

A proposta surgiu após a tragédia da boate Kiss,
em Santa Maria (RS), em janeiro do ano passado,
quando um incêndio matou 242 pessoas e deixou outras 116 feridas. O projeto do fim da comanda segue agora para aprovação do Senado.

BOTTAGALLO: PETISCOS À ITALIANA, CAPICCE!

E

O ambiente é casual, e o destaque do menu
são as chamadas “bottas”, receitas da culinária italiana em pequenas porções. É uma
nova apresentação para os petiscos do “país
da bota”, como é conhecida a Itália. Instalado
na Rua Jesuíno Arruda, 520, o BottaGallo abre
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ra para ser Gato de Botas. A ideia não vingou. Decidiu-se, então, substituir Gato
por Galo. Mas ainda não tinha ficado bom.
Pensaram um pouco mais e, por fim, resolveram dar um toque italiano: BottaGallo.
Assim foi batizada a “bottega” instalada em
2009 no bairro do Itaim, em São Paulo.

de segunda a quinta às 18h30; na sexta, das
12h às 15h e às 18h30; e aos sábados e domingos, a partir das 12h.
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