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PRESIDENTE DA ANR ENXERGA UM 4º
TRIMESTRE MELHOR PARA O SETOR
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Q

ue a situação do Brasil está difícil
ninguém mais tem dúvidas. A crise,
que já era anunciada há algum
tempo, parece ter tomado conta do país no
primeiro trimestre de 2015. Tema constante
nas manchetes, o assunto foi destaque no
programa Conta Corrente, da GloboNews,
no último dia 29 de maio. Entre as fontes
ouvidas está o presidente da ANR, Cristiano
Melles, que fez um breve resumo de como
o setor de food service está enfrentando o
delicado momento.

O mesmo tema serviu de plano de fundo para
uma matéria similar publicada no caderno
Mercado, da Folha de S. Paulo, no último dia
31. A publicação procurou entrevistar donos
de estabelecimentos e entidades para saber
o que vem sendo feito para fugir da crise.
Segundo as informações do presidente da
ANR, um exemplo das alternativas utilizadas
é a implantação do almoço executivo, item de
bom custo benefício no cardápio, que subiu
quase 25%, reflexo da tentativa das empresas
de cortar gastos com alimentação.

“Nossa expectativa é que o setor comece a melhorar já no quarto trimestre deste ano. Nesse
primeiro semestre estamos repondo a inflação.
Restaurantes mais maduros, em locais consolidados estão conseguindo manter um movimento adequado. Mas novos investimentos,
feitos no ano passado, como novos shoppings
centers e espaços de aeroportos estão sendo
mais afetados. Ainda será um ano bastante desafiador, mas cada dono de estabelecimento,
eu creio, conseguirá achar a melhor forma para
fugir da crise”, destacou.

Para conferir as matérias na íntegra acesse:

g1.globo.com/globo-news

www1.folha.uol.com.br

AGORA É LEI! SÃO PAULO PROÍBE LAVAGEM DE
CALÇADAS COM ÁGUA DA SABESP

A ANR também divulgou, em seu Informativo
nº 17/2015, a recente proibição da lavagem
de calçadas com água tratada ou potável
fornecida pela Sabesp aos municípios de São
Paulo. A Lei Municipal nº 16.172/2015 chegou
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vitar o desperdício e dar o destino
correto para a água que é utilizada já
não é mais uma questão meramente
econômica. O uso racional se tornou um
diferencial competitivo entre as empresas e,
cada vez mais, a disponibilidade hídrica tem
se transformado em um fator determinante
na hora de investir em novas instalações
ou ampliar a rede de atendimento. Por isso,
desde o ano passado, a ANR vem promovendo
diversos encontros, buscando orientar seus
associados na utilização adequada da água
em seus processos, reduzindo custos e
preservando o meio ambiente. Além da cartilha
disponibilizada no site da ANR, a entidade têm
apresentado diversas soluções em parceria
com a Sabesp, como o PURA (Programa de Uso
Racional da Água), demais órgãos do governo
e também da iniciativa privada, a fim de conter
os efeitos da crise hídrica.

para regularizar a limpeza, que deverá ser feita
exclusivamente por varrição, aspiração, ou
outros recursos que prescindam de lavagem.
Assim que forem iniciadas as fiscalizações,
somente as água de reúso, de poço ou de
aproveitamento de água de chuva – desde que
comprovada a origem da água – é que poderão
ser utilizadas. O descumprimento ao disposto
sujeitará o infrator à penalidade de advertência
por escrito e, havendo reincidência, à aplicação
de multa no valor de R$ 250, estipulada em
dobro no caso de nova infração.

4º ENCOVISAS: INSCRICÕES JÁ ESTÃO ABERTAS
COM PREÇOS REDUZIDOS E PARCELAMENTO
“O ENCOVISAS é um dos eventos mais
importantes do ano para o setor. Esta é
oportunidade ímpar e, por esse motivo, quero
convidar os associados para que inscrevam os
seus profissionais técnicos”, destaca Cristiano
Melles, presidente da ANR.
O encontro já conta, entre outros, com os
patrocínios do Outback, Grupo Trigo, Cia.
Tradicional do Comércio, Superbac e Sanity.
As empresas interessadas em adquirir cotas
de patrocínio podem procurar a ANR pelo
telefone:

A

contece no dia 6 de agosto, em São Paulo,
o 4º ENCOVISAS (Encontro Nacional de
Vigilâncias Sanitárias), evento que reúne
gestores e responsáveis técnicos de restaurantes
e redes de alimentação para discutir as atuais
regras e legislações que envolvem todo o setor,
além de estreitar o relacionamento com as
autoridades e órgãos de fiscalização.
Nessa edição, já está confirmada a presença
da ANVISA e também de representantes das
Vigilâncias Sanitárias regionais e DAEE, entre
outros especialistas da área. A programação deste
ano abrange a apresentação e discussão de temas
que vão desde o impacto da crise hídrica para os
restaurantes até a atuação das vigilâncias sanitárias
nas áreas internas de centros comerciais.

3083-1931
ou escrever para:
comunicacao@anrbrasil.org.br

No caso de inscrições, o parcelamento do valor
só será válido para as confirmações realizadas
até 26 de junho. Mais informações no site:
www.anrbrasil.org.br
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ASSOCIADO ANR NA LISTA DOS
MELHORES DO MUNDO

D

ois restaurantes brasileiros se
destacam entre os 50 melhores
restaurantes do mundo, de acordo
com ranking divulgado na semana passada
pela “Restaurant”. São os paulistanos
D.O.M, associado da ANR, e o Maní. A lista
é determinada por um júri de 972 chefs,
críticos e especialistas em comida de diversas
nacionalidades, promovida anualmente pela
revista inglesa. Cada um dos jurados vota em
pelo menos sete estabelecimentos nos quais
jantaram nos últimos 18 meses.

O D.O.M, do chef Alex Atala, continua entre os
dez melhores restaurantes pelo segundo ano
consecutivo, conquistando o posto de melhor
da América Latina em 2015. O Maní, da chef
Helena Rizzo e Daniel Rodondo, ocupou o
41° lugar da lista, ficando à frente de famosos
restaurantes da França e da Espanha. Para conferir a lista completa acesse:

www.theworlds50best.com

RESTAURANTES DE PORTO ALEGRE DEVEM INFORMAR A
PRESENÇA DE GLÚTEN NOS ALIMENTOS
“Não contém glúten”. Quantas vezes não lemos
essa frase em embalagens de alimentos como
pães, biscoitos, bolos, bolachas e massas?
Apesar da grande frequência com que esse aviso
aparece, o glúten ainda é encontrado em uma
infinidade de outros produtos industrializados
que também consumimos. Saber quais os
cuidados ao ingerir esses alimentos é importante
tanto para pessoas que possuem intolerância à
substância - a chamada doença celíaca - quanto
para quem não possui, já que o glúten traz
algumas mudanças no organismo.
A informação deve agora ser estendida ao
comércio de Porto Alegre. De acordo com a nova
Lei nº 11.808, divulgada no Informativo da ANR
nº 19/2015, todos os restaurantes, lanchonetes,
confeitarias, bares e estabelecimentos do mesmo
gênero, localizados na capital gaúcha, serão
obrigados a informar aos seus consumidores
quais alimentos possuem ou não glúten.
A lei se aplica aos alimentos que são produzidos
por esses estabelecimentos e também para
aqueles que são apenas comercializados e que
não possuem embalagem própria. A informação
da presença ou da ausência do glúten deverá

estar em tabela visível e legível, que
poderá ser disponibilizada na entrada do
estabelecimento, em cardápio, informativo
impresso e até mesmo no site do local.
O objetivo da lei é estimular a prevenção
dos portadores da intolerância ao glúten,
como também o controle dessa doença.
A não adequação e o descumprimento do
determinado pela lei resultarão em multa
no valor de R$ 500, que poderá ser dobrada
a cada reincidência.

COMO CONTROLAR CUSTOS COM VALE TRANSPORTE:
SPTrans DIA 11 NA ANR
Não se esqueça, nesta quinta-feira (11), a ANR
promove mais uma edição do Ciclo de Debates,
que acontece das 15h às 17h, na sede da
entidade. Desta vez, a convidada é a diretora de
Planejamento da SPTrans, Ana Odila de Paiva
Souza, que irá tratar da gestão do sistema de
transporte público na cidade de São Paulo e
mostrar como o setor tem se beneficiado com
alguns programas.
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