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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

ANR APOIA A CAMPANHA 
‘EU COMO CULTURA’, DO INSTITUTO ATÁ

ANR FAZ 25 ANOS EM BUSCA
DE NOVOS DESAFIOS.

A Associação Nacional de Restauran-
tes dá boas vindas ao Valle Du Vin 
Alphaville, sua mais nova associada. 
Uma das maiores lojas de vinho do 
Brasil, com cerca de 500m², possui 
mais de 2 mil rótulos no estoque e 
integra um bistrô, comandado pelo 
chef Alain Uzan, e pensado para oti-
mizar a experiência enogastronômi-
ca dos clientes.

O espaço tem como missão pro-
porcionar a verdadeira experiência 
do vinho. Com serviços especiais 
e um atendimento personalizado, 
possibilita que a demanda de cada 
consumidor seja atendida, indepen-
dentemente da faixa de preço, tipo 
de vinho ou harmonização que ele 
procure. Oferece também consultoria 
e serviço completo para eventos, cur-
sos, degustações e wine dinners.

Em 2011, a Ville Du Vin Alphaville foi 
eleita a 5ª melhor do segmento no 
mundo pela revista  chilena La Cav. Em 
São Paulo a rede possui duas lojas e ou-
tra unidade em Vitória, Espírito Santo.

ATTIMO – UM MOMENTO ESPECIAL

Uma pitada da cultura italiana mesclada 
à rica culinária típica do interior paulista. 
É esse o segredo do Attimo. O restauran-
te de ambiente aconchegante é fruto da 
amizade entre o chef Jefferson Rueda 
e o restaurateur Marcelo Fernandes. Os 
dois passaram meses mergulhando na 
rica história dos países europeus e na co-
zinha regional brasileira.

Entre as iguarias, destaque para o Ra-
vióli surpresa de galinha caipira e quia-
bo ao leve molho do assado, nhoque 
de batata doce roxa assada com orelha 
de porco, espinafre europeu e vinagre 
balsâmico envelhecido 25 anos, e car-
ne de porco à moda caipira em quatro 
versões: medalhão com bacon, lingui-
ça da casa, pancetta e codeguim.

A inspiração veio da vida de Rueda. 
Criado na roça, acompanhou os avós 
italianos adaptarem as receitas da fa-
mília usando ingredientes brasileiros. 
O resultado do que aprendeu na infân-
cia chegou à cozinha do Attimo, que 
ganhou ares de ítalo-caipira, como o 
próprio chef optou por chamar. 

O ano de 2015 marca o 25º aniversário da 
ANR.  Ao longo de sua história, a entida-
de cresceu e se fortaleceu dentro de um 

setor que emprega 6 milhões de pessoas e re-
presenta cerca de R$ 270 bilhões de faturamen-
to. Hoje a ANR representa mais de 5 mil pontos 
comerciais no país, entre grandes redes, fran-
quias e independentes. A associação é reconhe-
cida por sua atuação em defesa dos associados 
nas esferas federal, estaduais e municipais. 

Sempre focada na promoção de ações para o 
desenvolvimento da alimentação fora do lar, ob-
teve uma série de importantes conquistas para 
os seus associados. Entre as quais se destacam 
o veto total a inúmeros projetos de lei, munici-
pais e estaduais, que pretendiam proibir a ven-
da de alimentos acompanhados de brindes ou 
brinquedos; o veto parcial à Lei do Couvert em 
São Paulo; liminar impedindo que o Procon/RJ 
autuasse os associados cariocas que vendem 
alimentos acompanhados de brindes ou brin-
quedos; e a recente conquista de mudança de 
projeto na questão das ciclofaixas em São Pau-
lo. Além disso, tem batalhado e conquistado a 
participação no debate de Medidas Regulatórias 

e Políticas Públicas que afetem diretamente ou 
indiretamente o setor.

Toda essa representatividade é transmitida pelo 
selo comemorativo, diretamente conectado à 
marca, justamente para criar uma identidade do 
aniversário com a instituição. Com fonte bastão, 
utiliza as cores da bandeira brasileira e os gra-
fismos já existentes da logomarca da entidade, 
que transmitem sua representatividade nacio-
nal. Também traz a forma elíptica, que passa o 
conceito de união da classe. Possui ainda o nú-
mero “25” em grande destaque, que ilustra a so-
lidez de um trabalho de excelência construído 
ao longo deste quarto de século.

“Completar 25 anos de luta pelo setor de ali-
mentação fora do lar no país é um marco para 
nossa entidade. Por isso, o selo criado ressalta 
nossa postura de referência no segmento e será 
usado em todos os nossos materiais ao longo de 
2015. Queremos usá-lo como forma de engajar 
ainda mais nossos associados em nossas ações 
para que tenhamos outros 25 anos de história 
tão marcantes quanto estes”, afirma Cristiano 
Melles, presidente da ANR.

U m milhão de assinaturas. Essa é a 
meta do chef Alex Atala (D.O.M., 
Dalva e Dito e Riviera), associado 

da ANR, para conseguir a aprovação do 
Projeto de Lei 6.562/13, no Congresso Na-
cional, uma espécie de Lei Rouanet para a 
gastronomia. A ação é parte da campanha 
“Gastronomia é Cultura / Eu Como Cultura”, 
lançada no fim de 2014, que já tem o apoio 
de personalidades como o ator Marcos Pal-
meira e a chef Bela Gil. 

Caso seja aprovada, empresas e pessoas físicas poderão fazer doações ou patrocinar, com dedução 
no Imposto de Renda, pesquisas, acervos e publicações relacionadas ao tema. O incentivo também 
irá permitir que ingredientes e receitas da culinária regional sejam transformados em patrimônio 
cultural, assim como já acontece em diversos países da Europa. Atala informa que as assinaturas fei-
tas pela Internet não têm nenhum valor legal. Por isso, é necessário imprimir e assinar o manifesto 
disponível no site www.eucomocultura.com.br e depois enviar o formulário pelo correio para a sede 
do instituto.  

“Todos deveriam se mobilizar para reforçar a campanha, pois o setor só tem a ganhar com esse traba-
lho de conscientização das pessoas para valorizar nossa gastronomia e reconhecê-la como cultura”, 
diz Cristiano Melles, presidente da ANR. 

Em fevereiro, a entidade pretende organizar um encontro para discutir os itens que fazem parte da 
proposta e reforçar a coleta das assinaturas entre seus associados. A ANR também deve abrir até o 
final desta semana um espaço no site www.anrbrasil.org.br para quem quiser assinar o manifesto, 
que deverá ser levado para Brasília ainda neste começo de ano. A campanha também segue com 
força nas redes sociais, com a hashtag #eucomocultura. Está disponível um cartaz para ser utilizado 
pelos estabelecimentos que quiserem aderir, junto com a folha de assinaturas. Os materiais podem 
ser encontrados na sede da ANR ou pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br.

ENCONTROS 2015 DOS GRUPOS DE 
TRABALHO COMEÇAM EM JANEIRO

E m 2015 a ANR prepara novidades em 
todos os seus Grupos de Trabalho e 
convida todos associados a conhe-

cerem os projetos e participarem das dis-
cussões promovidas periodicamente. Com 
reuniões a partir de 29 de Janeiro de 2015, o 
calendário já está disponível no site da asso-
ciação (www.anrbrasil.org.br). 

A primeira reunião será do GT-Soluções Am-
bientais, na pauta serão debatidas questões 
como a diminuição dos resíduos nos restau-
rantes e alguns temas mais amplos, relacionados a projetos e trabalhos com o objetivo de reduzir 
impactos na sociedade. “Entre os assuntos que queremos colocar em pauta estão a qualidade do ar e 
o transporte público”, diz o coordenador Raphael Bottura.

No GT-TEC a coordenadora Eliana Alvarenga conta que para 2015 estão previstos alguns workshops, 
entre os quais o de Interpretação de Laudos Laboratoriais e o de Pescados e Carnes. “Queremos um 
grupo cada vez mais firme, com mais participantes”, diz.

Já o Grupo de Trabalho de Recursos Humanos este ano pretende interagir cada vez mais com os 
participantes. “Esperamos que eles tragam mais dúvidas e demandas para continuarmos desenvol-
vendo o setor de forma satisfatória”, afirma Andréa Carolina da Cunha Tavares, da Dias e Pamplona, e 
coordenadora do Grupo.

O GT-CoM  seguirá sua proposta de trazer profissionais do setor de Marketing e Comunicação, in-
cluindo alguns dos principais jornalistas especializados no segmento e blogueiros, para uma troca 
de informações com os associados.  O foco é conhecer melhor estratégias e soluções para o fortaleci-
mento da imagem dos restaurantes..

Por fim, o GT-Tributário irá  analisar tributos incidentes sobre a atividade dos restaurantes como ICMS 
e PIS/Cofins, e avaliar a implicação de mudanças em curso e seus impactos nos resultados, propondo 
alterações de legislação e procedimentos.

BOAS VINDAS À JOHNNY ROCKETS!

A s 7 lojas da Johnny Rockets instaladas no 
estado de São Paulo são as novas asso-
ciadas da ANR. A empresa possui mais de 

300 restaurantes corporativos e franqueados em 
mais de 27 países ao redor do mundo.

“Ter uma representação de uma instituição sé-
ria e que valoriza os interesses do nosso setor é 
muito importante. Esperamos poder somar for-
ças aos trabalhos que já vem sendo feitos, con-
tribuindo e participando ativamente de maneira 
a somar esforços. Ser um associado é motivo de 
alegria para o nós”, diz Allan Torres, diretor geral 
da Johnny Rockets.

A rede de lanchonetes nasceu nos EUA em 1986, 
na famosa Avenida Melrose, em Los Angeles, Ca-
lifórnia, sob o comando de Ronn Teitelbaum, um 
renomado varejista de moda.  Ele fundou o res-

taurante sob a crença de que todos merecem um 
lugar onde possam escapar da complicada reali-
dade e vivenciar a clássica experiência americana. 

A origem do nome deu-se com a combinação da 
história do lendário Johnny Appleseed e o clássi-
co modelo de carro Oldsmobile Rocket 86. 

Confira a lista de restaurantes
em São Paulo:

• Shopping West Plaza – São Paulo
• Tietê Plaza Shopping – São Paulo
• Shopping Internacional de Guarulhos – Guarulhos
• Golden Square Shopping – São Bernardo do Campos
• Grand Plaza Shopping – Santo André
• Shopping Iguatemi Esplanada – Votorantim
• Boulevard Shopping Nações Bauru – Bauru

VILLE DU VIN É NOVO ASSOCIADO DA ANR

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 


