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UMA SAÍDA PARA A CRISE ENERGÉTICA

N

o ano passado, a ANR deu início ao
“Ciclo de Debates ANR”, com palestras
sobre a situação do abastecimento de
água e de energia no País. Todas as informações
coletadas durante os encontros deram origem
a dois guias: o “Guia ANR para o Uso Racional
da Água” e o recém-lançado “Guia ANR para a
Crise de Energia para Bares e Restaurantes”,
que retrata os impactos da falta de energia
elétrica na rotina dos estabelecimentos.

restaurantes possam enfrentar as crises de
água e de energia que vêm por aí”, emenda.

“Mais uma vez estamos um passo à frente do
mercado, oferecendo aos nossos associados
um material diferenciado, que pode ajudá-los
a contornar a crise com as menores perdas
possíveis”, explica o diretor executivo da ANR,
Alberto Lyra. “Nosso objetivo é levar o maior
número de informações para que os bares e

O manual estará disponível no site da entidade
na área exclusiva para os associados.

O Guia para a Crise de Energia para Bares e
Restaurantes irá trazer dicas e sugestões da
AES Eletropaulo e de outros experts no uso
racional de energia, além de saídas simples
que podem ser implementadas no dia a
dia para garantir uma redução imediata no
consumo de água e energia.

www.anrbrasil.org.br

WORKSHOP ‘BOAS PRÁTICAS PARA ESTOQUISTA
DE ALIMENTOS’. JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO?
O encontro tem como objetivo principal capacitar estoquistas de alimentos quanto aos
procedimentos na gestão das rotinas do estoque, abordando os aspectos higiênicos
sanitários e controles para o correto recebimento e armazenamento de alimentos.
Também serão apresentados os critérios de
segurança na conservação de alimentos, incluindo o dessalgue, congelamento e as regras para ovos e produtos vencidos.

O valor da inscrição:

C

omo manter a higiene dos utensílios?
Qual é o perfil ideal do estoquista de alimentos? Quais são os riscos do armazenamento inadequado dos alimentos? Tudo isso
e muito mais será apresentado pela consultora
técnica da ANR, Eliana Datto Alvarenga, durante
o workshop “Boas Práticas para Estoquistas de
Alimentos”, que acontece amanhã (17), das 8h às
17h, na sede da entidade.

Associados

Não associados

R$ 300

R$ 450

por pessoa

por pessoa

Para mais informações escreva para:
comunicacao@anrbrasil.org.br

PRECISA DE MÃO DE OBRA?
VÁ PARA O FACEBOOK!
Desde que a ANR abriu um grupo no Facebook
para que seus associados compartilhassem vagas,
tanto o candidato, quanto os recrutadores, passaram a utilizar cada vez mais a plataforma, divulgando oportunidades de trabalho fixo ou temporário.
Além de postar as vagas informadas por seus associados, a ANR também as publica em outros seis
grupos de profissionais do setor de alimentação
que procuram emprego.
Já são 823 pessoas no grupo. Somados aos outros
grupos nos quais as vagas são postadas, o associado
consegue atingir 23.500 pessoas. A comunidade da
ANR no Facebook só aceita vagas abertas nos restaurantes dos associados da entidade. Para isso, deve ser
enviado um email para:

vagas@anrbrasil.org.br
*com o título, descritivo da vaga, informações
adicionais de benefícios e formas de contato.

O endereço do grupo é:

w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/vagasanr/

ATENÇÃO PARA OS REAJUSTES NO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA!

P

ublicada no Diário Oficial da União
do último dia 11 de março, a Medida
Provisória n° 670 estabelece o valor
de reajuste nas faixas da tabela do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas. Segundo o
Informativo da ANR n° 09/15, elaborado pelo
Escritório Dias e Pamplona Advogados, e a
disposição dos associados na área restrita
do site ANR, a correção foi estabelecida
de forma escalonada, a fim de atender a
pressão por parte dos congressistas, que
exigiam um reajuste maior que o proposto
pelo Governo.
As mudanças se aplicam a partir do mês
de abril deste ano, ou seja, as retenções de
imposto sobre rendimentos pagos no mês
de abril/2015 já devem considerar a nova
tabela de imposto de renda. O recolhimento
de IR via carnê-leão também observará

NÃO PERCA ESSA CHANCE!

Devido ao grande número de interessados, a ANR promoverá ainda este mês
mais uma visita guiada à CEAGESP. Realizado em parceira com a distribuidora Rio
Acima, o encontro está marcado para o
próximo dia 25, às 9h.
Com a falta de chuva nos reservatórios e
os cortes frequentes no fornecimento de
água, as perdas na produção e a alta no
preço dos alimentos são inevitáveis. Por
isso, é preciso que os restaurantes saibam
como driblar a crise e conheçam os alimentos que sofreram menos impactos.
As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas pelo email:
comunicacao@anrbrasil.org.br

as novas faixas de valores tributáveis pelo
imposto de renda a partir deste mesmo mês.
O reajuste será maior (6,5%) para as duas
primeiras faixas que compreendem os
contribuintes isentos e que recebem até
R$ 1.903,98, e para os contribuintes que
recebem até R$ 2.826,65. As demais faixas
também sofrem reajustes, que variam de
5,5% aos que ganham até R$ 3.751,05; de
5% para os que ganham até R$ 4.664,68 e
4,5% aos que recebem acima de R$ 4.664,68.
É importante frisar que tal reajuste diz
respeito tão somente às faixas do IR e
não às suas alíquotas, que permanecem
inalteradas. Na prática a correção da tabela
significa menor recolhimento de imposto,
seja pela ampliação da faixa de isenção ou
pela tributação por alíquotas menores.

DALVA E DITO: O CASAMENTO DA
ESTRELA COM O SANTO

O restaurante Dalva e Dito, associado da
ANR, fica bem no cruzamento das ruas Padre João Manuel e Barão de Capanema, na
zona oeste de São Paulo. Mas o chef Alex
Atala resolveu batizar seu negócio, inaugurado em 2009, com a união de dois nomes inusitados: São Benedito, padroeiro
dos cozinheiros, e a famosa estrela d’alva,
outro nome dado ao planeta Vênus.
No cardápio, tudo parece andar de mãos
dadas o tempo todo. Na parte onde aparece escrito “Da terra e do ar”, constam
pratos que levam carnes e aves. Já na
parte “Das Águas”, uma variada oferta de
pescados. No final, a seção “Para adoçar
sua vida” traz uma seleção de sobremesas
para comer de joelhos. E a decoração do
salão, concebida por Marcelo Rosenbaum,
só reforça esse encontro bem sucedido.
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