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ALEX ATALA INICIA CAMPANHA PARA BENEFICIAR
GASTRONOMIA BRASILEIRA

esta segunda-feira (8), o chef Alex Atala
(D.O.M., Riviera, Dalva e Dito), associado
da ANR, iniciou oficialmente a campanha
Eu Como Cultura, um movimento nacional
que pretende recolher mais de 1 milhão
de assinaturas, aproveitando as discussões
iniciadas na Câmara dos Deputados para
finalmente reconhecer a gastronomia brasileira
como manifestação cultural. Recentemente,
o Ministério da Cultura adotou esta visão em
favor de estilistas brasileiros, para que eles
pudessem captar recursos via Lei Rouanet,
incluindo a produção de desfiles de moda.

N

esclarece Atala. Para ele, o reconhecimento da
gastronomia como cultura vai permitir outras
ações bem mais significativas para o setor, como
a diminuição do uso de agentes químicos nas lavouras e a conscientização e formação das crianças nas escolas públicas. “A maior rede social é
o alimento. Já temos o apoio da Bela Gil, filha
do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, do Marcos Palmeira para nos ajudar na disseminação
da agricultura orgânica, entre outros. Esse não é
um movimento de cozinheiros, é um programa
de reestruturação da cadeia de produção dos
alimentos no Brasil”, enfatiza.

A campanha está sendo coordenada pelo
Instituto ATÁ, depois que o projeto de Lei nº
6.562/13, de autoria do deputado federal Gabriel Guimarães (PT-MG), foi apresentado para
alterar a Lei Rouanet e incluir a gastronomia
brasileira como segmento beneficiário da política de incentivo fiscal, com plenos direitos de
receber incentivos, assim como filmes, peças de
teatro e livros. Caso seja aprovado, os projetos
relacionados à gastronomia também poderão
usufruir do benefício, garantido hoje a outros
setores culturais, inclusive favorecendo a produção de acervos de livros e pesquisas.

Atala lembra que os países da Europa que fizeram
arranjos para reconhecer a cultura local, favorecendo inclusive o pequeno produtor, ganharam
reconhecimento e elevaram seu status no cenário
mundial. O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), relator do projeto, escreveu em seu voto favorável ao projeto de lei: “O processo criativo envolve
inúmeros outros segmentos, como o design, as
artes digitais e a gastronomia. Ao reconhecer isso,
o Estado adota uma importante estratégia de desenvolvimento da economia criativa”.

“Não estamos interessados na Lei Rouanet propriamente dita. Usar o projeto de lei foi a melhor maneira que encontramos para chamar a
atenção para uma questão ainda maior. Vencer
a inércia natural é um trabalho dantesco e essa
discussão iniciada na Câmara vai servir como
um atalho de dois ou mais anos de trabalho”,

Para ajudar na campanha, basta assinar o formulário
disponível no site www.gastronomiaecultura.
com.br e enviar pelo Correio para a sede do
Instituto ATÁ.
A ANR está apoiando a campanha. Em fevereiro, Alex
Atala se reunirá com os demais associados para falar
sobre a importância do projeto. Para mais informações
acesse www.facebook.com/institutoata

ANR PROPÕE NOVOS TEMAS PARA O GT-SOLUÇÕES
AMBIENTAIS 2015

A

conteceu no ultimo dia 25 a 10ª reunião
do GT-Soluções Ambientais da ANR em
2014. No encontro, foram discutidos o Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com
Julia Lara, diretora da AMLURB (Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana) e também o
Programa de Trabalho da ANR para 2015.
Com o objetivo de diminuir os resíduos nos
restaurantes, Lara sugeriu que se adotem, para
a separação do lixo, sacos com as cores verdes,
para resíduos secos recicláveis; marrom, para
os restos orgânicos; e cinza, para rejeitos.
Neste último devem estar itens como, pano
de chão, esponja, embalagem suja, lixo de
banheiro e o resultante de varrição, entre
outros. Por recomendação de Julia Lara, em
2015, o modelo desse Plano será apresentado
e discutido no Ministério do Meio Ambiente

com a Chefe do Departamento de Ambiente
Urbano, Zilda Veloso.
Também foram levantadas pelo coordenador
Raphael Bottura formas de ampliar a visão do
GT-Soluções Ambientais abrangendo novas
questões. “É necessário aprender a lidar com os
desperdícios de forma consciente, buscando
equilíbrio. Esperamos estar cada vez mais
perto das prefeituras com projetos e trabalhos
que têm o objetivo de reduzir esses impactos
na sociedade”, explica. Entre os temas que
devem ser abordados estão qualidade do ar e
transporte público.
Anote na sua agenda, pois a data para o 1°
GT-Soluções Ambientais de 2015 já esta
fechada. O encontro do grupo acontece no
dia 27 de janeiro.

GT-TEC E GT-RH APRESENTAM BALANÇOS DE 2014

A

ANR teve um ano muito produtivo junto
com seus grupos de trabalho. Nesta última
semana aconteceram as reuniões de fechamento
do GT-TEC (02) e do GT-RH (04), onde foram
discutidas as pautas de 2014, apresentado o
balanço do ano e o planejamento para 2015.
Para Eliana Alvarenga, coordenadora do
GT-TEC, este ano foi muito bem-sucedido.
“Contamos com eventos importantes como o
ENCOVISAS em agosto, e percebi que o grupo se
firmou, com a entrada de novos participantes”,
diz. “Colaboramos também com diversas
demandas dos associados na parte regulatória.
Para 2015 pretendemos apresentar alguns
workshops, entre eles, o de Interpretação de
Laudos Laboratoriais”, adianta.

No Grupo de Trabalho de Recursos Humanos a
coordenadora do GT, Andréa Carolina da Cunha
Tavares, da Dias e Pamplona, compartilha da
mesma opinião.“Tivemos o Restaura RH que contou
com a participação de mais de 160 associados,
mostrando um envolvimento crescente e o
aumento do interesse do setor. Em 2015 queremos
que participem cada vez mais de nossas reuniões,
trazendo dúvidas e demandas para continuarmos
desenvolvendo esse trabalho de forma satisfatória
e com retorno para todos os associados”, afirma.
No último encontro foram debatidos temas como
as punições dentro das empresas e o afastamento
e suas diversas frentes como gravidez e acidentes.
Fique atento a agenda da ANR para não perder
as próximas reuniões.

ESTABELECIMENTOS DE BLUMENAU (SC) SÃO OBRIGADOS A
OFERECER CARDÁPIO EM BRAILE

A
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discussão sobre a inclusão social de portadores de deficiência fez com que o prefeito
de Blumenau (SC), Napoleão Bernardes, sancionasse a Lei Ordinária nº 8046, que obriga restaurantes, bares e lanchonetes a disponibilizar,
no mínimo, dois cardápios transcritos em braile.
Agora, os estabelecimentos têm até seis meses
para se adequar à norma, sob pena de multa
que pode chegar a R$ 1 mil.
Se não cumprir a regra, a casa será comunicada
da existência da Lei na primeira autuação. Caso
não se ajuste em 30 dias após a advertência terá
uma multa de R$ 250, que pode dobrar de valor
enquanto não se adequar à nova legislação.
Outras cidades já adotaram medidas parecidas, como é o caso de São Paulo. Segundo o
vereador Oldemar Becker, autor da proposta,
o Congresso Nacional também já aprovou uma
lei nacional, que aguarda sanção da presidente
Dilma Rousseff (PT).
Lembramos que a ANR possui acordo com
a Fundação Dorina Nowill, garantindo aos

associados descontos na confecção de
cardápios em braile e na elaboração de projetos
de acessibilidade.
Caso queira mais informações entre em contato pelo comunicação@anrbrasil.org.br ou
pelo (11) 3083-1931.
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ANR COMENTA LEI ANTIFUMO NA MÍDIA

O

ficialmente em vigor desde a última quartafeira (3), a Lei Antifumo continua gerando
opiniões distintas em todos os setores da
sociedade. Enquanto alguns acham um absurdo
a proibição, outros acreditam que ela trará
benefícios tanto para os estabelecimentos como
para seus frequentadores.

bos, narguilés e outros, em espaços como hall
e corredores de condomínio, restaurantes e
clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória,
teto ou até toldo. Os estabelecimentos que
desrespeitarem a norma podem ser multados
e até perder a licença de funcionamento.

Na própria quarta-feira, a Folha de S. Paulo dedicou uma página do caderno Cotidiano para
discutir a medida. Trazendo diversos pontos de
vista, o jornal ouviu a posição da ANR sobre o
assunto. Em entrevista à publicação, o diretor
executivo da entidade, Alberto Lyra, comentou
a sondagem que a associação fez com os estabelecimentos. “Vimos que a imensa maioria dos
garçons aplaude a medida”, disse.

No estado de São Paulo uma lei similar já
existe desde 2009. Por isso, segundo Carlos
Augusto Pinto Dias, consultor jurídico da
ANR, a norma nacional não traz nenhuma
alteração. “O recente decreto federal em
nada alterou a situação dos restaurantes em
relação ao consumo de cigarros e similares
em suas dependências. O novo decreto
é, basicamente, igual a lei do estado de
São Paulo em vigor há alguns anos e que
restringe totalmente o fumo dentro dos
estabelecimentos”, afirma.

Vale lembrar que, com a vigência da Lei, fica
proibido fumar cigarrilhas, charutos, cachim-
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