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CONHEÇA AS NOVIDADES DO GT-TEC E
PLANOS
PARA 2015
SIGA A PLACA!

N

a próxima terça-feira (10), às 14h,
acontece na sede da ANR a primeira edição do GT-Tec 2015.
Durante o encontro serão esclarecidas
algumas dúvidas referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), que voltou a exigir a contratação
de nutricionista. Também serão apresentados o planejamento do workshop
sobre pescados da ANR e a avaliação da
Consultora Técnica da entidade, Eliana
D. Alvarenga, que conduzirá o GT, sobre
as ações do PROCON em Salvador durante a “Operação Gourmet 2015”, que
autuou diversos restaurantes na capital
baiana. Serão discutidas, ainda, as inspeções realizadas no período de Carnaval, já iniciadas pela Vigilância Sanitária
do Rio de Janeiro.

O primeiro GT-Tec do ano irá apresentar também mais detalhes sobre o “Guia de Boas Práticas Nutricionais”, voltado para restaurantes
coletivos e produzido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e abordar a criação do “Dia Nacional da Vigilância Sanitária”.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL ANR ESTÁ NO GT-RH

N

que solicitam a assinatura de um Termo de
Compromisso junto aos estabelecimentos
para garantir que sejam oferecidas frutas
no cardápio.

Na pauta do encontro consta também a
exigência de operadoras de vale refeição,

Durante a reunião serão apresentados o
Programa de Capacitação Profissional ANR,
com a grade de eventos da entidade prevista para 2015, além da lista de obrigatoriedades e descontos para o setor de Recursos
Humanos no ano vigente, entre eles os
planos de extensão dos seguros saúde e
odontológico, regras para vale transporte,
convênio farmácia, previdência privada,
empréstimo consignado, cesta básica e vale
alimentação etc.

a quinta-feira (12), acontece o
primeiro GT-RH de 2015, que será
realizado na sede da ANR, a partir
das 15h30. O encontro do grupo de trabalho
trará mais detalhes sobre o início das
negociações com o Sindifast (Sindicato dos
Trabalhadores nas Empresas de Refeições
Rápidas de São Paulo). Além disso, será
discutida a suspensão da cobrança de INSS
sobre 1/3 das férias, além da decisão judicial
que condenou um restaurante no litoral
paulista a indenizar, por dano moral, um
casal homossexual.

OPERAÇÃO CARNAVAL: BLOCO DE FISCAIS
EM SP TERÁ AGENTES À PAISANA
e 18 de fevereiro, vão passar por bares,
restaurantes e lanchonetes que ficam
dentro ou nos arredores de sambódromos.

A

partir desta semana, os estabelecimentos da Grande São Paulo passam a ser
fiscalizados por 4,5 mil agentes das vigilâncias municipais, estadual e do Procon-SP.
Coordenada pela Secretaria da Saúde, a megaoperação pretende coibir a venda e o consumo
de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos
no período que antecede o Carnaval e também
durante os cinco dias de festa.
Os agentes atuarão à paisana, incluindo o
período noturno e as madrugadas. Entre 13

Vigente desde 19 de novembro de 2011, a
Lei Antiálcool já fiscalizou 742.885 estabelecimentos no Estado, com aplicação de 2.051
multas, o que representa índice de 99,7% de
cumprimento da legislação. A lei proíbe que
bares, restaurantes, lojas de conveniência,
boates, entre outros locais, possam vender,
oferecer ou permitir a presença de menores
de idade consumindo bebidas alcoólicas no
interior dos estabelecimentos, mesmo que
acompanhados de seus pais ou responsáveis maiores de idade.
Os estabelecimentos infratores estão sujeitos a multas de mais de R$ 100 mil e, no caso
de reincidência, podem ser interditados por
15 a 30 dias e até mesmo perderem a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
Além do álcool, os fiscais também estarão
de olho no cumprimento da lei antifumo,
que proíbe desde 2009 o consumo de produtos fumígeros em ambientes fechados e
de uso coletivo.

RESTAURANTES DE SÃO PAULO IMPROVISAM
DIANTE DA CRISE DE ÁGUA
De acordo com a Companhia Estadual de Saneamento Básico (Sabesp),
as torneiras vazias de hoje não têm
relação com racionamento. Trata-se
apenas de uma diminuição da pressão
que acaba afetando parte da rede de
distribuição.

A

escassez de água tem alterado a rotina
de bares e restaurantes de São Paulo.
Alguns trocaram os copos de vidro pelos
de plástico e outros, que funcionavam no almoço
e no jantar, passaram abrir só no turno da noite.
Para garantir as mínimas condições de atendimento, os estabelecimentos começaram a
investir em caixas d’água, mas, com o agravamento da crise, essas medidas já se mostram
insuficientes. O custo de algumas alternativas,
como a contratação de caminhões-pipa, acaba
sendo repassado ao consumidor e o prejuízo
pode aumentar.
Acompanhando de perto o problema, a ANR
criou em sua última reunião de diretoria, realizada em janeiro, o Comitê de crise de água. A
intenção é discutir ações que possam ajudar os
estabelecimentos a superar a situação.

Com redução ou não, os empresários
do setor de alimentação fora do lar
podem recorrer à Justiça em ações individuais e coletivas. As fornecedoras
de água são obrigadas por contrato a
garantir o abastecimento e, quando
há problemas, elas podem ser responsabilizadas legalmente. Vale reunir
também os comprovantes dos gastos
com a compra de água de caminhões-pipa, por exemplo.
Outra grande preocupação do setor é
com a rede de fornecedores. Segundo
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a indústria paulista
reúne hoje cerca de 60 mil empresas
em atividade somente na Grande São
Paulo, representando 60% do PIB industrial do estado. A escassez de água
pode reduzir drasticamente a oferta
de insumos e encarecer os produtos in
natura e industrializados fornecidos
aos restaurantes. A Fiesp estima, ainda, que cerca de 1,5 milhão de empregos poderão ser perdidos com a crise.

SE VOCÊ AINDA NÃO CURTIU A PÁGINA DA ANR
NO FACEBOOK, ACESSE AGORA MESMO O SITE:
facebook.com.br/AssociacaoNacionaldeRestaurantes
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