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ANR REALIZA ASSEMBLEIA E PLENÁRIA NO DIA 25
Na próxima quinta-feira (25), às 15h, será realizada
a Assembleia Geral Ordinária da ANR, seguida
da terceira Reunião Plenária de 2015, na sede
da entidade em São Paulo. Entre os destaques
está a aprovação das contas do ano passado e as
eleições gerais de diretoria da entidade.
Durante a Plenária, será abordada a polêmica
proposta que restringe a comercialização de
foie gras em São Paulo, além da tributação das
cervejas e demais leis que entraram em vigor
recentemente, entre as quais a que obriga os
estabelecimentos de Porto Alegre a destacar
a presença ou não de glúten em todos os
produtos expostos para a venda e a lei que
obriga os comerciantes de Santa Catarina
a divulgar a origem e o nome do pescado
oferecido ao consumidor.

O escritório Dias & Pamplona Advogados mais
uma vez estará presente para apresentar a liminar
que garante aos associados da ANR a inscrição
no PAT sem a necessidade de contratação de
nutricionista e também irá trazer mais detalhes
sobre o pedido de alvará para a contratação de
menores, bem como a questão das gorjetas e
do comitê que tem como finalidade atender os
operadores em aeroportos.
Ao final da reunião, os associados que
participaram da mais recente pesquisa de
satisfação, avaliando este Boletim Semanal
de Informações irão saber os nomes dos
ganhadores dos cinco ingressos para o
ENCOVISAS e outros cinco para o RestauraRH
deste ano.

Para confirmar sua presença escreva para:

Na pauta da reunião constam, ainda, as
discussões em torno da lei municipal de São
Paulo que proíbe a lavagem de calçadas com
água da Sabesp, o início das negociações com o
SINTHORESP e a legitimidade do SindiRefeições
do Rio de Janeiro.

comunicacao@anrbrasil.org.br

DIRETOR DA ANR FALA SOBRE OS DESAFIOS DO SETOR
EM PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS

O

O diretor executivo da ANR apresentou um
panorama do setor de food service no Brasil
e lembrou que a atividade praticamente viu
o faturamento triplicar nos últimos dez anos,
passando de R$ 96 bilhões em 2005, para uma
expectativa de R$ 300 bilhões em 2015.
Apesar das perspectivas serem boas, Alberto
Lyra alertou para desafios que os serviços de
alimentação terão que enfrentar, como elevação de impostos, restrições sanitárias, acirramento da concorrência, aumento dos custos
operacionais, legislações desconectadas da
realidade e ainda lutar para melhorar a imagem do segmento como um todo. “O setor
emprega seis milhões de pessoas em todo o
país e há fatores bastante positivos no mercado, como o alto nível de empreendedorismo,
elevados padrões de segurança alimentar, faturamento crescente, diversificação de culiná-
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diretor executivo da Associação
Nacional de Restaurantes (ANR),
Alberto Lyra, abordou os desafios
do setor em uma palestra realizada na última
quarta-feira (17), no auditório da Associação
Comercial de Santos, no litoral paulista.

rias e capacidade de atender o hábito de comer
fora de casa”, assinalou.
Ele também citou que a ANR, no que diz respeito
à segurança alimentar, tem garantido assento
no Comitê de Alimentos da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), participando de
revisões de legislação sanitária e negociando
com as autoridades fiscalizadoras. A entidade
também mantém relações institucionais, por
meio de sua assessoria parlamentar em Brasília, e
monitora projetos de lei em curso no Congresso
e nos poderes legislativos estaduais e municipais.

4º ENCOVISAS: INSCRIÇÕES PARCELADAS
ATÉ O DIA 26
que abordará a agenda da agência para
o setor e também do subgerente da
Covisa/SP, Nelson Figueira Junior, que irá
apresentar como é realizada a fiscalização
da água em bares e restaurantes. A edição
deste ano contará, ainda, com uma palestra
do geólogo do DAEE, Hélio Koga, sobre
as condições para a outorga de poços
artesianos e também de representantes das
Vigilâncias Sanitárias de Salvador, São Paulo,
Santa Catarina, Curitiba e Distrito Federal.
As inscrições já podem ser feitas no site da ANR
e dão direito ao café da manhã, café da tarde,
certificado de participação e senha de acesso
às palestras, além de uma pasta contendo
programa oficial e bloco de anotações.

O

4º Encontro Nacional de Vigilâncias
Sanitárias (ENCOVISAS), marcado para
acontecer no dia 6 de agosto, reunirá uma
extensa programação aberta para associados e
não associados da ANR.

Para ver a programação completa acesse:

Considerado o maior encontro de vigilâncias
sanitárias do país, o evento já tem diversas
presenças confirmadas, entre elas da gerente
geral de Alimentos da ANVISA, Denise Resende,

www.anrbrasil.org.br

SUA EQUIPE SABE PRESTAR OS SOCORROS INICIAIS
EM CASOS DE EMERGÊNCIA?

Além de todos os aspectos legais que envolvem os atendimentos de emergência, os
participantes serão orientados a identificar
e solucionar casos como estado de choque,
hemorragias, anafilaxia, sangramentos, queimaduras, crises convulsivas, desmaio, asma,
parada cardíaca e derrame cerebral.
O instrutor será Sidney Tavares, Coordenador
da Força Tarefa Brasileira para a região Sudeste,
Consultor de Emergências e Instrutor de
Primeiros Socorros e Regaste da Cruz Vermelha
Brasileira, Instrutor de Suporte Básico de Vida
em São Sebastião (SP) e Bombeiro Honorário
de Londres.
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A

contece na próxima quarta-feira (24),
das 9h às 17h, o workshop “Primeiros
Socorros para Profissionais de
Restaurantes”, na sede da ANR. O encontro
tem por objetivo capacitar a equipe dos
restaurantes, bares e demais estabelecimentos
do setor a prestar os socorros iniciais a clientes
e funcionários em casos de emergência, como
mal súbito, engasgos ou paradas respiratórias.

INSCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

Associados

R$ 230,00

Não associados

R$ 350,00

Inscrições e informações:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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SAIBA O QUE MUDA NO DIA 1º DE JULHO COM O SAT FISCAL
Na próxima quinta-feira (25), das 9:30h às 11h,
a ANR recebe Marcelo Luiz Alves Fernandez,
diretor adjunto da Diretoria da Administração
Tributária (DEAT), da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, que irá tirar todas as
dúvidas dos associados em relação ao Cupom
Fiscal Eletrônico e o Sistema Autenticador e
Transmissor (SAT), que passa a vigorar em julho,
substituindo o comprovante emitido pelo
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

Com inscrição gratuita, o encontro faz parte
da terceira reunião do GT-Tributário de 2015
e também trará os detalhes da NFC-e, projeto
alternativo que, de acordo com Fernandez,
também será aceito em São Paulo sob
determinadas circunstâncias. Para confirmar
sua presença escreva para:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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