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ANR APRESENTA GUIA DE PLACAS
NA PRIMEIRA PLENÁRIA DO ANO

Associado mostra o guia, que será disponibilizado
gratuitamente às empresas no site da ANR

R

ealizada na última quinta-feira (26), a
primeira reunião Plenária da ANR de
2015 reuniu os associados na sede da
entidade em São Paulo. O advogado Carlos
Augusto Dias, do Escritório Dias & Pamplona,
apresentou a pauta de negociações junto ao
Sindifast e também ao Sinthoresp. Os associados também tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas em relação à Substituição
Tributária e o crédito presumido sobre o valor
pago na aquisição de insumos. Recentemente
a ANR realizou uma consulta no Rio de Janeiro
para saber se o empresário carioca poderia recorrer ao regime, assim como já acontece em
São Paulo, para reduzir o gasto com ICMS.

nos restaurantes para uso exclusivo de idosos,
gestantes e portadores de deficiência. Os
associados também foram informados sobre
o desconto na conta para clientes com cirurgia
bariátrica, que apesar de já ter sido anulado em
duas cidades (Campinas e Americana, ambas
no interior de São Paulo), ainda gera dúvidas.

Ainda no Rio de Janeiro, a ANR entrou na
Justiça para tentar barrar a lei que estabelece a
reserva, em tempo integral, de 5% dos assentos

A ata da Plenária será disponibilizada em breve
a todos os associados. A próxima reunião já
está marcada para o dia 23 de abril.

Durante o encontro foi apresentada, ainda, a
versão impressa do Guia de Placas Obrigatórias
para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
A publicação reúne os avisos que devem ser
afixados nas paredes dos estabelecimentos,
segundo a legislação em vigor.

COMPARTILHE SUAS OFERTAS DE
TRABALHO NO FACEBOOK

D

iversas vagas para garçons, cozinheiros, atendentes, entre outras, são publicadas diariamente nas comunidades
abertas do Facebook. Assim como o grupo
“Profissionais de Bares e Restaurantes em SP”,
atualmente com 15 mil inscritos, a ANR criou
um espaço para compartilhar oportunidades
de trabalho nos mais diversos estabelecimentos. O formato permite que os interessados
troquem mensagens sobre as oportunidades
de trabalho (temporário ou não) sem qualquer
custo para o empregador. Já o candidato só
precisa ter um perfil no Facebook para registrar interesse pela vaga. As vagas publicadas no

grupo da ANR são para todo o Brasil. Basta se
inscrever no endereço:
w w w.facebook .com/
groups/vagasanr
Os associados também podem enviar suas
vagas, com características do cargo e endereços para contato para o e-mail:

anr@anrbrasil.org.br

JORNALISTA ALESSANDRA BLANCO PARTICIPA
DO
PRIMEIRO
GT-COM DE 2015
SIGA
A PLACA!

U

ma das primeiras e mais importantes blogueiras de gastronomia do País, a jornalista Alessandra Blanco (foto), estará na
sede da ANR no próximo dia 5 de março, às 10h,
para participar do primeiro GT-CoM de 2015.
Alessandra irá conversar com os associados,
gestores e profissionais de comunicação e
marketing contratados pelos estabelecimentos. Ela irá revelar detalhes de sua experiência
nesse segmento, avaliando o crescimento dos
blogs de gastronomia e como eles influenciam nas mudanças dos paradigmas do setor.
Jornalista por formação, há dez anos ela criou
o “Comidinhas”, hoje hospedado no site da
Vogue Brasil, motivada por uma viagem que
ela fez pela Costa Amalfitana, na Itália. O blog
rapidamente ganhou popularidade e chegou
a ser indicado para concorrer na categoria
“Melhor Blog em Língua Portuguesa” no Best
of Blogs, um dos mais importantes concursos
do mundo.
As inscrições são gratuitas. Para participar, escreva para

comunicacao@anrbrasil.org.br

As vagas são limitadas.

O QUE VOCÊ SABE SOBRE PESCADO?
No próximo dia 25 de março, das 13h às 17h, na sede da ANR,
os associados terão a oportunidade de conversar com o engenheiro Werner Souza Martins, especialista em Ciência e
Tecnologia de Alimentos, que irá apresentar uma série de
regras que devem ser respeitadas pelos estabelecimentos, para garantir a qualidade dos alimentos pescados,
além de abordar os princípios básicos de armazenamento. O encontro servirá para orientar funcionários
e colaboradores a executarem tarefas de recebimento,
compra e manuseio, de acordo com normas específicas de
Boas Práticas de Fabricação de Alimentos.

ANR PROMOVE VISITA
GUIADA NA CEAGESP
afetados pela crise da água que hoje atinge
diversos estados brasileiros.
A falta de abastecimento é um grave problema para o setor de food service. Essa foi uma
das conclusões do GT-Soluções Ambientais,
realizado em outubro do ano passado. Para
avaliar esses impactos, Enoir Oliveira irá sugerir alternativas diante desse cenário.

A

ANR convida seus associados para uma
visita guiada à CEAGESP, considerada a
maior rede pública de armazéns do Estado de São Paulo. O sócio da empresa Rio Acima,
Enoir Oliveira, será o responsável por apresentar
ao grupo as operações de hortifruti realizadas
no local e apontar outros setores que podem ser

A visita guiada acontece no dia 10 de março,
às 9h, e tem vagas limitadas. Os interessados
devem enviar nome, cargo e empresa para
comunicacao@anrbrasil.org.br

BEBIDA ALCOÓLICA PARA
MENORES PODE VIRAR CRIME

A

Câmara dos Deputados, em Brasília,
acaba de aprovar o projeto que
transforma em crime a venda ou
fornecimento de bebida alcoólica a criança ou
adolescentes menores de 18 anos. Se a lei for
sancionada pela presidente Dilma Rousseff, o
proprietário do estabelecimento que vender
ou fornecer bebida alcoólica a menores de
idade, mesmo que gratuitamente, deverá
responder à pena de detenção de dois a
quatro anos e pagar multa que pode chegar
a R$ 10 mil, além de ter o negócio interditado

CAMPINAS DISCUTE
REGRAS DO COUVERT

Foi aprovado pelos vereadores de
Campinas, no interior de São Paulo,
um projeto que torna obrigatória para
restaurantes, bares, lanchonetes, churrascarias e demais estabelecimentos comerciais a divulgação da Lei Estadual nº
14.536/2011, que restringe a oferta do
serviço de couvert sem o devido consentimento do cliente. De acordo com
a legislação, este serviço só será válido
caso o consumidor faça o pedido ou se
o couvert for oferecido gratuitamente.
A regra determina, ainda, que o comércio precisa informar previamente, e de
maneira clara ao cliente, a descrição
do preço e da composição do couvert
antes de servi-lo. A decisão aguarda a
sanção do prefeito de Campinas, Jonas
Donizete (PSB).

até a quitação da dívida. A legislação atual
trata a venda de bebida alcoólica apenas
como contravenção.

LEI ANTIFUMO MIRA EM
RESTAURANTES DE RECIFE

A nova determinação da Lei Antifumo, que
proíbe fumar em ambientes abertos e fechados de qualquer estabelecimento comercial,
completou dois meses. Em Recife, 203 bares
e restaurantes foram fiscalizados pela Vigilância Sanitária e oito deles foram autuados
pelo descumprimento da lei. Os proprietários que descumpriram a nova legislação
vão responder a um processo administrativo,
com multas que variam de R$ 40 a 400 mil.
Tentando se prevenir diante da onda de
fiscalizações, diversos estabelecimentos
já reforçaram o aviso de proibido fumar,
tanto dentro, como na parte de fora dos
bares e restaurantes. Além disso, os funcionários também passaram a receber um
treinamento específico para abordar os
clientes de maneira mais adequada.

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Produção: Linhas Comunicação | www.linhascomunicacao.com.br

