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E-SOCIAL, RENOVATÓRIA DE ALUGUEL E CONTRATAÇÃO DE
NUTRICIONISTA SÃO DESTAQUES DA 2ª PLENÁRIA DA ANR

F

Dos 15 itens da pauta, os que mais despertaram
a atenção e a busca por informações dos associados presentes foram: Implantação do eSocial; Considerações sobre Ação Renovatória de
Aluguel; e Projeto de Lei Federal que pretende
obrigar a contratação de nutricionista por restaurante que servir mais de 50 refeições por dia.
Sobre o eSocial, após a regulamentação os autos
de infração serão enviados diretamente à conta
de e-mail cadastrada pelo empresário contribuinte. O eSocial é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados.
Quanto às ações renovatórias de aluguel, as principais dúvidas dos associados foram sobre índices
de reajuste na renovação e risco de desocupação
no caso de venda do imóvel. Para esclarecer esta e
outras questões, a ANR irá realizar em 20 de agosto um workshop exclusivamente sobre locação.
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oram realizadas na tarde da última quinta-feira (24), em São Paulo, a Assembleia Geral
Ordinária e a 2ª Reunião Plenária da ANR. O encontro aconteceu no restaurante Badebec do Radisson Faria Lima.

O projeto de lei que prevê a contratação obrigatória de nutricionista foi um tema bastante discutido durante a plenária. Pela situação atual, a
contratação ainda não é obrigatória nem há um
piso salarial estabelecido, já que não foi firmada
convenção entre o sindicato da categoria e o setor de bares e restaurantes.
A plenária foi conduzida pelo advogado Carlos Augusto Dias, do escritório Dias & Pamplona, e pelo diretor executivo da ANR, Alberto
Lyra, que encerrou o encontro reforçando aos
associados sobre a importância da participação de todos das reuniões dos grupos de trabalho (GTs) da ANR. A agenda completa dos
GTs em 2014 pode ser consultada no site da
ANR www.anrbrasil.com.br.

ANR SAÚDA A CHEGADA DE MAIS SEIS MARCAS
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O Tian é uma casa de culinária contemporânea
asiática, com receitas da Tailândia, Japão, China,
Filipinas, Vietnã e Coreia do Sul. Localizado no
Itaim, o Vaca Veia se destaca na happy hour paulistana com petiscos, drinques e, claro, cerveja. O
Madureira, com suas pedidas de nome engraçado (suco amansa-onça-anti-TPM, por exemplo)
chega com as unidades Itaim e Vila Olímpia.

A

ANR acaba de receber seis marcas que se
juntam às mais de 300 já associadas. O Spremuto é uma franquia de lojas de alimentação saudável, como sucos, crepes, saladas e sanduíches,
instaladas principalmente em shopping centers.
Já o Aconchego Carioca SP é uma filial do Rio,
bar com destaque para as receitas de bolinhos e
a carta de cerveja com mais de 200 rótulos.

Os outros cinco associados são da rede de churrascarias Barbacoa – dois em São Paulo (shoppings Morumbi e D&D), um em Campinas (SP),
um em Brasília e outro em Salvador. Ao todo, a
rede tem sete restaurantes no Brasil, quatro no
Japão e um na Itália.
A ANR dá boas vindas aos novos associados! A
partir de agora, todos passam a contar com o
apoio e os benefícios oferecidos pela associação.

TUBERCULOSE: CAMPANHA ORIENTA CIDADÃO SOBRE A DOENÇA

U

ma campanha nacional lançada pelo governo federal busca orientar a população
sobre a tuberculose, uma doença que tem cura
desde que seja tratada de forma correta e adequada. O controle da tuberculose é feito com a
identificação de pessoas infectadas, realização
do diagnóstico precoce e o tratamento, até a
cura, para interromper a cadeia de transmissão.

O tratamento é longo e não pode ser interrompido, pois o bacilo causador da doença é
bastante resistente e, mesmo com o desaparecimento dos sintomas, pode estar ainda ativo
no organismo. Em 2013 surgiram 71.123 novos
casos de tuberculose. A taxa de incidência da
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O contágio da tuberculose ocorre pelo ar, por
meio de tosse ou espirro da pessoa infectada.
Os sintomas são tosse prolongada - com duração de mais de três semanas -, dor no peito,
febre, calafrios, suor noturno, cansaço, perda
de apetite e de peso.

doença no país ficou no ano passado em 35,4
casos para cada grupo de 100 mil habitantes.
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RESTAURANTE LILLÓ: NEM NOME DE PRATO NEM DE REGIÃO

A

lguns restaurantes e bares são batizados
com o nome de um prato especial do
menu. Outros, com o nome da cidade ou da
região em que as receitas do cardápio são inspiradas. No caso do Lilló, de São Paulo, não foi
nem um motivo nem outro.

“É uma homenagem ao tio Fortunato”, diz, rindo, Aldo Urbini, um dos sócios da casa. “O apelido dele era Lilló, e na hora de bolar um nome

para o restaurante, resolvemos homenagear
o tio. Só não me pergunte por que o apelido
dele era esse.”
Aberto há 14 anos, como um dos pioneiros
no conceito verde, o Lilló oferece gastronomia variada e com ambientes integrados à
natureza. O restaurante está localizado na Rua
Borges Lagoa, 1.321, e abre diariamente para
almoço e jantar.
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