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VAI FALTAR ÁGUA EM SÃO PAULO?
O QUE SEU RESTAURANTE DEVE FAZER

A

pesar de o governo de São Paulo afirmar
que o abastecimento de água está garantido até meados de março de 2015, cresce cada
vez mais a incerteza quanto a essa “garantia”.
Economizar água não é somente uma questão
de economia, mas de sobrevivência da sua empresa, do seu negócio.
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Para tratar desse tema, a ANR traz a Gerente
do Departamento de Relações com Clientes da
SABESP, Samanta I. S. T. De Souza, que vai fornecer dicas práticas nesse momento crítico da
cidade e responder a perguntas sobre consumo, custos e abastecimento.

Marque na sua agenda:
Dia: 27 de agosto (4ª feira)
Hora: 15h30
Local: Sede da ANR - Rua Pais de Araújo, 29, no Itaim Bibi.

O momento é de perguntar,
saber mais e tomar decisões
Inscrições:
comunicacao@anrbrasil.org.br
Telefone:11 3083-1931

Essa palestra faz parte do Ciclo de Debates ANR, uma prestação de serviço para informar mais e
melhor sobre assuntos vitais para o seu negócio.

COMO EVITAR A SAÍDA DE BONS FUNCIONáRIOS? A PESQUISA
SALARIAL DA ANR AJUDA A ENTENDER AS MUDANÇAS DE MERCADO E
A RETER QUEM É IMPORTANTE PARA A SUA EMPRESA

A

ANR realizará a 3ª edição da Pesquisa
Salarial de Restaurantes e Redes de Alimentação, edição 2014, voltada aos profissionais de recursos humanos dos restaurantes e
redes de alimentação.
Esta é a única pesquisa voltada para o setor. O
trabalho será feito pelo Prof. Benedito Pontes,
especialista em salários, autor de inúmeros livros e consultor de várias empresas, entre elas
algumas redes de alimentação. O resultado final será um relatório contendo o comparativo
entre os salários e remunerações, de sua empresa e do mercado como um todo, de mais de
50 cargos. Com a pesquisa, os gestores conse-

guem avaliar se estão remunerando seus colaboradores dentro, acima ou abaixo da média
de mercado. O estudo é também uma forma
para que o profissional de RH e os gestores
obtenham informações consistentes para que
consigam reter os bons profissionais.
Para participar, há um valor básico de R$ 800,00
(igual ao do ano passado) pago na entrega do CD
com todas as informações. Os dados recebidos
serão analisados pela consultoria, que garantirá
sigilo total das informações, sendo a única responsável pelo recebimento da pesquisa e tabulação.
Confirme sua adesão até o dia 12 de setembro
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

ANR PROMOVE WORKSHOP DE BOAS PRÁTICAS PARA
ESTOQUISTA DE ALIMENTOS
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tos na gestão das rotinas do estoque, abordando os aspectos higiênicos sanitários e controles
para o recebimento correto e armazenamento
de alimentos previstos na legislação.

U

m estabelecimento do ramo alimentício
precisa entender todos os detalhes para
garantir a melhor maneira de estocar seus produtos. Por isso, no próximo dia 27 (quarta-feira),
a ANR promove o Workshop – Boas Práticas
para um Estoquista de Alimentos. O foco é
capacitar estoquistas quanto aos procedimen-

O curso acontecerá na sede da anr, na rua
Pais de Araújo, 29 cj. 165 - Itaim Bibi, das 8h
às 17h, com intervalo para almoço, das 12h às
13h. O conteúdo será apresentado pela consultora da anr, Eliana Alvarenga, partindo
do princípio da portaria 2.619/11 e outras legislações correlatas.
O preço do workshop para associados e não
associados é de R$ 280,00. O valor inclui o CD
e uma apostila modelo. Para se inscrever e obter mais informações, entre em contato pelo
e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.

GT-SOLUÇÕES AMBIENTAIS DA ANR DISCUTE ÁGUA E ENERGIA
NO PRÓXIMO ENCONTRO

A
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7º reunião de 2014 do GT – Soluções
Ambientais acontece no próximo dia
26 (terça-feira), das 9h às 10h30, na nova
sede da ANR, na Rua Pais de Araújo, 29, Itaim
Bibi. Na pauta estão temas como: Uso racional da água - meios para redução do consumo; o Ciclo de Debates ANR - elaboração de
programação para palestras sobre consumo
de água, energia e ideias sustentáveis; A avaliação do painel sobre gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros assuntos.
Confirme sua presença e contribua para o desenvolvimento da ANR e de seus associados.
E-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br

GOVERNO ESTUDA ADIAR NOVAMENTE ALTA DOS IMPOSTOS DE BEBIDAS
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notícias publicadas nos principais jornais do país,
na semana passada, fontes da equipe econômica
indicam que o aumento será vetado para evitar
pressões adicionais à inflação e, também, evitar
desgastes na véspera das eleições com algo que
não trará ganho relevante para a arrecadação.
Segundo contas da área técnica do governo, a
mudança da alíquota traria uma receita de R$ 50
milhões até o final de 2014, ou seja, a receita passaria de R$ 350 milhões para R$ 400 milhões com
a cobrança das novas taxas.

A

presidente Dilma Rousseff afirmou na última terça-feira (19) que não deve haver
aumento na carga tributária sobre o setor de
bebidas frias – cervejas, água, refrigerantes e
isotônicos -, que estava previsto para acontecer
no dia 1º de setembro.
Esta não será a primeira mudança de data. O aumento estava previsto para o último 1º de junho,
mas foi adiado para que o reajuste não acontecesse durante a Copa do Mundo. De acordo com

De acordo com informações dadas pelo governo
previamente, esta seria a primeira parte do aumento, que possivelmente aconteceria em três fases. A
primeira em 2014 e as outras duas em 2015. Essa
correção traria um ganho total de R$ 150 milhões.
Dirigentes do setor, entre os quais da própria ANR,
devem ser convocados para uma reunião no Ministério da Fazenda nos próximos dias para discutir as mudanças, que nesse novo cenário devem
acontecer apenas depois das eleições.

ANR DÁ BOAS VINDAS AO NOVO ASSOCIADO: BAR DA DONA ONÇA

L

Inaugurado em 2008, o bar é dono
de uma vista incrível para a cidade e a decoração com estampa
de onça e madeira torna o lugar
ainda mais aconchegante. A cozinha é comandada pelos chefs Jefferson e Janaína
Rueda e o cardápio tem pratos com influência dos
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ocalizado no coração de São
Paulo, na icônica obra de Oscar Niemeyer, o edifício Copan (Av.
Ipiranga, 200, nas lojas 27 e 29), o
Bar da Dona Onça é o mais novo
associado da ANR.

quatro cantos do país, composto com as receitas
favoritas do casal. Seja muito bem-vindo à ANR!

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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