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ANR ESCLARECE LEI DE SP SOBRE VENDA DE ALIMENTOS
ACOMPANHADOS DE BRINQUEDOS

Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na última quarta-feira (2), o projeto
de lei do Vereador Arselino Tatto (PT) que proíbe a venda de alimentos acompanhados de
brinquedos. A ANR esclarece, por meio de sua
assessoria jurídica Dias e Pamplona Advogados, que o projeto não altera a disciplina jurídica existente.
O texto encaminhado ao Prefeito para sanção
ou veto apenas proíbe “a venda casada de alimentos, lanches e ovos de Páscoa acompanhados de brinquedos pelas redes de fast-food,

lanchonetes ou qualquer estabelecimento comercial no Município de São Paulo”. A prática
já é proibida pelo art. 39, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor.
Dessa forma, a distribuição de brinquedos ou
outros brindes associada à venda de alimentos não será proibida caso o projeto venha a
se transformar em lei. Para tanto, os estabelecimentos devem oferecer ao consumidor a
possibilidade de adquirir o brinquedo de forma separada, o que afasta a caracterização da
prática de venda casada.

ENCOVISAS: 70% DAS VAGAS PREENCHIDAS

O

3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias)
tem apenas 30% das vagas disponíveis. Por isso, não deixe para a última
hora e corra para se inscrever. O encontro, que acontece em São Paulo
no próximo dia 7 de agosto, contará
com quatro painéis e 14 convidados
que vão apresentar e discutir os temas com o público.
O encontro apresentará os debates
“Categorização de Restaurantes: um balanço
do projeto-piloto”, “Gerenciamento de Resíduos
Sólidos”, “Como tratar reclamações de DTAs (doenças transmitidas por alimentos)” e “Comida de
Rua: segurança alimentar e critérios de fiscalização sanitária”. Todos já contam com participação
confirmada de especialistas do setor. Os valores
da inscrição para o 3º Encovisas são R$ 340 (associados) e R$ 510 (não associados). A ANR ofe-

rece uma facilidade nesta edição: o pagamento
pode ser parcelado em duas vezes.
O encontro será realizado das 8h às 18h no
Conselho Regional de Química de São Paulo,
localizado na Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros. Para inscrições e mais informações,
clique aqui. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR JÁ REPRESENTA 32,9% DO CONSUMO
DA INDÚSTRIA DO SETOR

O

cenário econômico pouco aquecido de
2013, segundo a ABIA (Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação), não atingiu
a indústria da alimentação. De acordo com dados
da entidade divulgados na última semana, o segmento vem crescendo de forma consistente, com
uma taxa média de 14,7% ao ano, nos últimos 5
anos. O valor está acima do apresentado pelo setor de varejo alimentar (10,8%) e é três vezes superior ao aumento do PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro. Ainda de acordo com o levantamento
da entidade, o mercado de food service faturou,
em 2013, R$116,5 bilhões, um incremento de
R$16 bilhões em relação ao ano anterior.

A expansão do setor, para a ABIA, se dá pelo
crescimento do número de brasileiros que buscam a alimentação fora do lar. Em 1995, 19%
frequentavam estabelecimentos para esse fim.
Já em 2013, esse índice subiu para 32,9%.

Alguns desafios ainda barram um desenvolvimento maior desse mercado: as altas taxas sobre a
alimentação, inflação, rigor das legislações, insegurança jurídica, e outros fatores que não são exclusividade do segmento. Mesmo com tantos entraves,
o aumento na procura pela alimentação fora do lar
finca suas bases em duas questões: o crescimento
de redes estruturadas, por meio de franquias; e a
evolução da indústria de shoppings, que se expande em larga escala, principalmente no interior.

COPA DO MUNDO DIMINUI MOVIMENTO DOS RESTAURANTES;
ANR SE PRONUNCIA
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As matérias seguem a mesma linha: queda de
movimento nos restaurantes e aumento nos
bares. Na avaliação de Melles, a maior frequência nos bares e o tradicional churrasco em casa
com amigos afetaram o movimento dos restaurantes. Além de analisar esse cenário, a reportagem do Valor Econômico, publicada em 27
de junho, tratou do crescimento específico do
consumo de carne no país, o que vai ao encontro da postura de Melles.

N

os últimos dias, três grandes jornais brasileiros – Folha de S. Paulo, Estadão e Valor
– fizeram um balanço sobre o movimento dos
restaurantes durante a Copa. O presidente da
ANR, Cristiano Melles, foi ouvido em todos eles.

“A Copa não ajuda os restaurantes. Pode ser até
que tenha queda no faturamento em relação à
média”, disse Melles ao Estadão na edição de 28
de junho, no caderno de economia.

ANR PROMOVE WORKSHOP PARA profissionais de RH

A

Ao final do evento, o participante saberá analisar
quesitos importantes como currículos, entrevistas, dinâmicas, período de experiências, avaliação, além de conseguir identificar competências
mínimas e outros aspectos da função.
A palestrante convidada será a psicóloga Flávia
Campana Omori, graduada pela Universidade
de São Paulo (USP), com cursos de especialização em Gestão do Conhecimento e Marketing
de Serviços pela FGV/SP.
As vagas são limitadas e podem ser preenchidas até oito de julho, no valor de R$ 160 para
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inda estão abertas as inscrições para a 2ª Turma de Recrutamento e Seleção, voltada
para gestores de RH e interessados
no aprimoramento de formação de
equipes, que acontece na próxima
quinta-feira (10) na sede da ANR. O
workshop abordará temas como as
fases de uma seleção, os instrumentos para facilitar as decisões, assim
como a participação de outras áreas
nesta etapa.

associados e R$ 230 para não associados. A
quantia inclui CD com palestra de apresentação e certificado de participação.
Serviço
2º TURMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Local: sede da ANR
(Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj. 11, Pinheiros)
Data: 10 de julho de 2014
Turma: tarde - das 14h30 às 17h
Carga horária: 2 horas e 30 minutos
Turma: tarde - das 14h30 às 17h
Inscrições e informações:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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BARBACOA: DE UTENSÍLIO INDÍGENA A RESTAURANTE CONTEMPORÂNEO

Q

uando se fala em Barbacoa todos pensam
na churrascaria brasileira famosa por seus
cortes de carne suculentos e apetitosos. Mas
poucos sabem o significado deste nome, que
muito tem a ver com o espírito da casa.

social em que todos podiam confraternizar ao
ar livre saboreando as delícias preparadas nessa grelha. Daí então surgiu a inspiração para
uma das mais conhecidas e elegantes churrascarias do Brasil.

A palavra faz referência à grelha de madeira
colocada sobre uma fogueira em que os índios
Arawak, que viviam na América na época de seu
descobrimento, assavam pedaços de carnes. O
momento era considerado uma grande reunião

A Rede possui sete unidades espalhadas por
São Paulo, Campinas, Brasília, Salvador e Manaus. No exterior, o grupo está presente no
Japão, com três unidades em Tokyo e uma em
Osaka, e na Itália, com uma unidade em Milão.
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