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DADOS DA PESQUISA SALARIAL 2014 DA ANR SERÃO DIVULGADOS
EM PAINEL DO RestauraRH

O

s participantes da 1º edição do RestauraRH,
evento pioneiro da ANR, vão conferir
com exclusividade os resultados da Pesquisa
Salarial 2014 da associação. Os dados serão
apresentados no primeiro painel do encontro,
conduzido pelo consultor Benedito Pontes,
da BRPontes.
“Além de mostrar a análise deste ano faremos
um comparativo com a pesquisa do ano passado. A intenção é trazer ambas à tona e tentar
equiparar uma a outra”, explica Pontes. Na oca-

sião, o consultor irá apresentar os resultados e
relatórios comparativos, cargo a cargo, de cada
empresa versus o mercado.
As inscrições para participar do 1º RestauraRH
estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br ao valor de
R$ 150 para associados e R$ 225 para não
associados. Vale lembrar que mais da metade
das vagas já estão preenchidas. O encontro está
marcado para 14 de novembro, no auditório do
Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros.

ANR alerta para risco de não informar
impostos na nota fiscal

D

esde o dia 3 de outubro, data do fim da
vigência da MP 649/14, os restaurantes que
deixarem de informar os tributos incidentes no
preço das mercadorias estarão sujeitos às penalidades aplicáveis pelo Código de Defesa do
Consumidor. Ou seja, os estabelecimentos que
ainda não adotaram esse procedimento deverão fazê-lo o mais breve possível sob pena de
serem fiscalizados e multados pelo descumprimento desta obrigação legislativa.
A Dias e Pamplona Advogados explica que, de
acordo com a Lei n° 12.741/12 - mais conhecida
como Lei da Transparência Fiscal -, os impostos
embutidos nos preços de produtos e serviços adquiridos devem estar discriminados na nota ou

no cupom fiscal. Além de multas, os empresários
que não cumprirem a Lei podem sofrer cassação
do registro do produto, proibição de fabricação,
cassação de licença do estabelecimento, interdição e intervenção administrativa.

EMPREGADORES DEVEM SEGUIR NOVAS REGRAS
PARA DECLARAÇÃO DO CAGED

O

Ministério do Trabalho e Emprego publicou
recentemente no Diário Oficial da União a
aprovação de novas instruções para o empregador
a respeito da movimentação de empregados pelo
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED) e Seguro-desemprego.
Foram duas as principais modificações. A CADIS
Consultoria explica que a primeira alteração
refere-se ao prazo para guardar a cópia do

arquivo do CAGED, do recibo de entrega
respectivo e do extrato da movimentação
processada. Agora tal movimentação passa a
ser de cinco anos e não mais de 36 meses.
Segundo, houve alteração no prazo para informar
admissões. Deve ser declarada corretamente
a data de início das atividades do empregado.
Mesmo que o Seguro-desemprego esteja em
percepção ou o requerimento em andamento.
E também, a data do registro do empregado,
quando este decorrer de ação fiscal conduzida
por Auditor-Fiscal do Trabalho.
A consulta sobre a situação de trabalhadores
que estiverem recebendo o Seguro-desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação
pode ser feita por meio de verificação direta
com o colaborador no momento da captação
dos documentos admissionais ou pelo o link:
http://granulito.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf
O empregador que deixar de prestar informações
corretamente está sujeito à multa, prevista por Lei.

BAYER FALA SOBRE O CONTROLE DE PRAGAS NO 7º GT-TEC 2014

O

s GTs promovidos pela ANR são sempre
encontros importantes para os associados se manterem atualizados sobre áreas de
interesse. Na próxima terça-feira (14), acontece a sétima reunião de 2014 do GT-Tec, às 14h,
na sede da ANR.
Um dos destaques do encontro será a
participação da Bayer. A empresa vai falar
sobre o controle de pragas, assunto relevante
para os associados, principalmente com a
aproximação do verão, pois o calor facilita a
proliferação dos visitantes indesejados.

para o planejamento das atividades do GTTEC em 2015.

Durante o GT, também será discutida a
alteração da RDC 216 e estará aberta a
oportunidade para apresentação de sugestões

Para confirmar a sua participação ou obter mais informações entre em contato pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br

PARTICIPE DO WORKSHOP GESTÃO DE QUALIDADE
PARA RESTAURANTES

C

om objetivo de ajudar no desenvolvimento de diversos aspectos do gerenciamento
da qualidade, a ANR promove nesta quarta-feira (15) o Workshop Gestão de Qualidade
para proprietários, gestores administrativos,
estratégicos e operacionais de restaurantes,
bares ou lanchonetes.
Com exposição teórica da palestrante Flávia
Omori, especializada em Gestão do Conhecimento e Marketing de Serviços, exercícios práticos e dinâmica de grupo, os participantes serão
incitados a desenvolver o pensamento estratégico para melhorar o planejamento, gestão e controle dos processos e resultados do seu negócio.

O workshop terá a carga horária de 8 horas. Tendo
início às 9h até às 12h e continuidade após o almoço das 13h às 17h. Faça sua inscrição pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br. Vagas limitadas!
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RESTAURANTE BADEBEC VILA OLÍMPIA É O NOVO ASSOCIADO DA ANR

O

Badebec, localizado no Radisson Hotel
Vila Olímpia, é o novo associado da ANR.
A história da rede começou no hotel Radisson
Faria Lima, há 13 anos. A chef e proprietária
Lourdes Bottura criou um espaço onde ela
aperfeiçoou diariamente o cardápio e conquistou fãs da boa comida com sabor caseiro,
conhecida como comfort food.

O

nome de um molho de receita secreta foi à
inspiração para batizar a primeira churrascaria característica americana de São Paulo. O

A visão empreendedora de Lourdes fez com
que seu negócio se transformasse em um
grupo de restaurantes, o grupo Zunzal. Seus
restaurantes são conhecidos pela culinária
diferenciada, com toques de cozinha contemporânea e influências regionais em que se
harmonizam cuidadosamente cores, texturas
e sabores. Seja bem-vindo à ANR, Badebec!

BOS BBQ, antes só utilizado nos pratos, passou a
ser conhecido como o estabelecimento com jeito de bar, que tem um ambiente arejado e uma
atmosfera capaz de transportar os clientes para
um tradicional Barbecue nos Estados Unidos.
As semelhanças começam na carne. Na casa, localizada no Itaim, elas são assadas no “pit” – forno a gás com uma câmara a lenha acoplada, de
onde saem macias e suculentas. Mas, o toque secreto não está no método de preparo, e sim nos
três molhos caseiros: o famoso BOS, Espresso e
Honey. Todos preparados com produtos frescos,
o que os torna exclusivos.
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