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É

com muita alegria que a Associação
Nacional de Restaurantes envia seu Boletim
Semanal de Informações de número 300.
Neste período, temos nos dedicado em manter
este espaço como uma referência para os nossos
associados, sempre trazendo notícias importantes
da entidade e do setor.

entidade, além de possibilitar a divulgação das
reuniões periódicas dos grupos de trabalho e demais eventos ao longo do ano.
Nessa edição, superamos a marca de 2.500 notícias, que foram produzidas semanalmente para o
boletim e depois publicadas no site da entidade,
para quem quiser ler. Por isso, comemoramos estes sete anos com você. Muito obrigado por nos
acompanhar até aqui.

Essa publicação tem permitido que os empresários, bem como seus funcionários, colaboradores
e fornecedores, se mantenham informados sobre
os cursos, as principais mudanças na legislação,
novas ideias de marketing, acordos firmados pela

Até o próximo boletim!
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DEPOIMENTOS
“Como associado, tenho observado que as notícias publicadas no
boletim têm o importante papel, além de informar, de antecipar
tudo o que de mais importante acontece no nosso segmento, seja
no aspecto político ou econômico. As notícias sempre chegam para
nortear as tomadas de decisões ou mesmo incentivar as equipes ao
aprimoramento profissional por meio dos cursos oferecidos pela
entidade e das discussões dos grupos técnicos”
Cristiano Melles, presidente da ANR.

“O boletim ANR é uma forma rápida de manter todos os associados
informados das novidades e assuntos importantes que afetam nosso
negócio. Por ser enviado por e-mail, consigo visualizar onde eu
estiver, além de ser corretamente sustentável”
Rogério Barreira, associado McDonald’s.

“Faço parte desta associação há quase 24 anos. Estou satisfeito
com os rumos desta representação de classe, pois sempre nos
traz importantes informações e aditivos, no intuito de melhorar e
esclarecer os fatos e acontecimentos relativos ao nosso segmento.”
Raul Setti, associado Marinara.

“Acho o boletim interessante, pois sempre traz muitas matérias.
Ele retrata muito bem a parte operacional e política do nosso
setor. No entanto, acho que precisa abranger mais os demais
estados e não focar apenas em São Paulo”
Aderbal Costa Filho, associado Pizza Hut.

CATEGORIZAÇÃO: ANR PARTICIPA DE
ENCONTRO DA ANVISA EM BRASÍLIA

D

A categorização dos serviços de alimentação
teve seu método de avaliação desenvolvido
e validado ao longo de 2012 e incluiu diretrizes definidas pelas vigilâncias sanitárias dos
municípios. O projeto de classificar os estabelecimentos, atribuindo notas A, B ou C, foi direcionado inicialmente às cidades-sede da Copa
do Mundo de 2014, que puderam aderir ou não
à iniciativa. Na época, diversos representantes
do setor de serviços de alimentação, como a
ANR, além do Conselho Federal Nutrição, foram
convidados a participar das discussões.
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ando continuidade às discussões
que envolvem a categorização de
restaurantes, a consultora técnica da
ANR, Eliana D. Alvarenga, irá representar a
entidade na próxima reunião da ANVISA, em
Brasília, marcada para o próximo dia 21. No
encontro, serão discutidos os resultados do
projeto-piloto e definidos os próximos passos.

No total, 91% das cidades-sede aderiram ao
programa. Foram categorizados cerca de 2 mil
estabelecimentos, sendo a maioria deles nas
cidades que receberam os jogos. O projeto-piloto mostrou que 48% dos bares, restaurantes
e lanchonetes apresentaram uma melhora no
perfil sanitário após a primeira inspeção, reduzindo em até 39% os riscos de DTA, ou contaminação dos alimentos.
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POR UMA COZINHA EXEMPLAR

N

a próxima sexta-feira (22) será realizado, na sede da ANR, o workshop Boas
Práticas de Higiene e Fabricação de
Alimentos, que irá capacitar manipuladores
de alimentos para executarem suas tarefas de
recebimento, armazenamento, produção e
distribuição, de acordo com as normas e legislações vigentes.
O encontro acontece das 8h às 17h e contará
com palestra, dinâmica de grupo e demonstração prática. Além dos aspectos sanitários
importantes no setor de alimentação, serão
abordados os diversos tipos de contaminação
e como garantir a segurança alimentar dos alimentos preparados no restaurante.
A consultora técnica da ANR, Eliana D.
Alvarenga, irá destacar a importância das
etapas na cadeia produtiva e apresentar
também as características básicas dos processos
de recebimento, armazenamento, pré-preparo,
preparo e distribuição dos alimentos, incluindo
o monitoramento da temperatura, regras de
higienização e desinfecção de hortifruti in
natura, entre outros.
Para saber mais sobre a programação acesse o
site da ANR:

INSCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

Associados

R$ 300,00

Não associados

R$ 450,00

Para mais informações, escreva para :

www.anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br
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ESPECIALISTA EM SEARCH MARKETING NO GT-COM

A

próxima reunião do GT-CoM, que acontece no próximo dia 27 de maio, a
partir das 10h, terá uma apresentação
exclusiva de Ricardo Zacho. O especialista em
Search Marketing (SEO) irá mostrar algumas
soluções para colocar os nomes das empresas
em destaque nas pesquisas da Internet.
Entre as dicas voltadas para o mercado digital,
Zacho vai destacar algumas formas de indexação de sites, otimização gratuita de buscas,
adaptação de páginas para as mais diversas
plataformas (design responsivo), recursos para
publicidade em mobile e otimização de vídeos
no YouTube.
O encontro tem inscrições gratuitas para associados ANR e o conteúdo abordado promete
incrementar o trabalho de gestores de restaurantes e profissionais de comunicação. O
convidado é sócio da agência MZClick, com
larga experiência em planejar, executar, acom-

panhar e mensurar resultados para campanhas
de links patrocinados e otimização de sites e
mídias sociais.
Para se inscrever, envie um e-mail para:
comunicacao@anrbrasil.org.br

A

Câmara de Vereadores de São Paulo
aprovou, na última segunda-feira (12),
o projeto de lei que proíbe a produção
e comercialização de foie gras e de roupas
feitas de pele animal na cidade de São Paulo.
O autor da proposta é o vereador Laércio
Benko (PHS). O projeto já havia passado em
primeira votação, em 2013. Para que seja lei,
no entanto, é necessária a sanção do prefeito
Fernando Haddad.
Pelo projeto, o comerciante poderá ser multado em R$ 5 mil. Em caso de reincidência, o
valor dobra.
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NO FÍGADO

A ANR entende que a regulamentação de consumo e produção é de competência do governo federal e, portanto, o município não pode
legislar sobre o assunto. Dessa forma, a proibição de foie gras seria inconstitucional.

PARA LER COM AS MÃOS
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ESTOU COM SORTE

O Google permitirá pedidos de comida
diretamente na página de resultados. O
teste já está sendo realizado nos Estados Unidos e permite que o cliente, ao
pesquisar o nome de um restaurante,
obtenha, além de telefone, endereço e
horário de funcionamento, a possibilidade de fazer sua encomenda sem sair
de casa.
No Brasil, a empresa já oferece um serviço de reserva de mesa e até um tour
virtual dentro dos estabelecimentos,
que a ANR disponibiliza com desconto
para os associados.
Batizado de “Google Delivery”, a compra
é intermediada por aplicativos de gastronomia, como Eat24 e Delivery.com,
por exemplo.
*Com informações de O Estado de S. Paulo
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A Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) aprovou na última terça-feira (12),
a obrigatoriedade de cardápio em braile
em restaurantes, bares e lanchonetes. O
PLC 48/2011 já havia sido aprovado pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).
O estabelecimento que não respeitar a
exigência do cardápio em braile pode
pagar multa de R$ 100. A cada reincidência, deve ser cobrado o dobro da
multa anterior.
Desde 2010, a ANR e a Fundação Dorina Nowill para Cegos, que produz livros em braile, tem uma parceria para
melhorar a acessibilidade dos deficientes visuais nos restaurantes. Além
de produzir cardápios em braile com
desconto para os associados, são realizados treinamentos e capacitação de
funcionários nos estabelecimentos.

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