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DESTAQUE

ANR LANÇA GUIA ESPECIAL PARA RESTAURANTES COMBATEREM
DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA
Último levantamento do Ministério da Saúde, em novembro, apontou 855 cidades em
situação de alerta e risco de surto das doenças

Devido ao grande número de casos de dengue, chikungunya e zika no Brasil,
a ANR desenvolveu um guia especial para auxiliar os associados na luta
contra o mosquito Aedes aegypti, causador das doenças. “Restaurantes no
combate a dengue, chikungunya e zika”, mostra que a prevenção é essencial
não só nos domicílios, mas também nos estabelecimentos comerciais, onde
há risco aos clientes e colaboradores.
Para facilitar a leitura, os temas estão divididos em dois grandes blocos –
Combatendo o Aedes aegipti e Minimizando os efeitos das doenças. Cada
um traz dicas e informações importantes sobre como efetuar a limpeza de
reservatórios de água, recomendações para uso de sanitizantes e como
identificar e eliminar os focos do mosquito.
“Nossa intenção é garantir o bem-estar daqueles que constituem o principal

Novo guia ANR traz informações e solucões simples para evitar a proliferação do mosquito

capital do empreendimento: clientes e colaboradores. Além de explicar
um pouco de cada uma das doenças, trazemos algumas soluções simples,

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em novembro deste ano,

porém eficazes, para diminuir a possibilidade de proliferação do mosquito nos

855 cidades estão em situação de alerta e risco de surto das doenças. Até o

estabelecimentos”, explica Alberto A. Lyra, diretor executivo da entidade. O

dia 10 do último mês, o Brasil registrou 1.487.673 casos de dengue; 211.770

guia estará disponível em breve na área restrita do site da ANR.

prováveis de zika e 263.598 de chikungunya.

GTS

AGENDE-SE: REUNIÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO COMEÇAM EM FEVEREIRO
ANR convida seus associados para os encontros; lista completa está disponível
no site da entidade, com inscrições abertas

GTs: oportunidade para se atualizar sobre as movimentações do setor e trocar experiências com outros associados.

Os tradicionais GTs da ANR, que já constam na agenda de empresários e

de pretexto para o Fisco cobrar imposto indevido”, afirma Luiz Pamplona,

colaboradores de diferentes estabelecimentos, recomeçam em fevereiro. A

coordenador do GT e consultor jurídico da entidade.

entidade convida todos os associados para conhecer e participar das dis-

No dia 21 é a vez do GT-TI apresentar as mais recentes tecnologias para o

cussões promovidas periodicamente, que abordam entre outros assuntos,

segmento. Em março, além de novos encontros dos grupos de trabalho, há

temas das áreas técnica, jurídica e administrativa.

ainda a primeira reunião do GT-CoM (29/03) e do GT-Soluções Ambientais

Os encontros representam uma oportunidade única para os associados que

(30/03). “Eu gostaria de ir além da abordagem ‘Soluções Ambientais’ (SA),

desejam acompanhar todas as atualizações do setor, seja na gestão ou em

enfatizando as questões emergenciais em relação ao ‘Alimento limpo, Sau-

outras áreas vitais do negócio. A primeira reunião do ano será no próximo

dável’ (AS), enquanto bem-estar maior”, explica a nova responsável pelos

dia 9 de fevereiro, com o GT-RH, que sempre traz atualizações sobre legis-

encontros, Ana Rita Barros Cohen. Segundo ela, os temas vão variar entre

lação trabalhista e proporciona o benchmarking entre os restaurantes em

como lidar com o desperdício dos alimentos e a possível implantação de

relação ao gerenciamento de pessoas.

hortas urbanas e comunitárias em cozinhas profissionais.

Já no dia 14, o GT-TEC se reúne para discutir boas práticas de fabricação e

As datas do 6º Encovisas e do 4º RestauraRH também já estão definidas. Anote

normas reguladoras. No dia 16 acontece o primeiro GT-Tributário de 2017,

na agenda: eles acontecem em 3 de agosto e 9 de novembro, respectivamente.

com um tema que partiu dos próprios associados: os regimes da substitui-

Os detalhes das demais reuniões serão divulgados dias antes de cada evento

ção e antecipação tributária. “Explicaremos como afetam o dia a dia dos res-

por meio do site, dos informativos e por e-mail. Fique ligado e reserve um

taurantes, são muitas vezes mal compreendidos pelas empresas ou servem

espaço na agenda!

Mais informações

comunicacao@anrbrasil.org.br

COMEMORAÇÃO

PONTO CHIC LANÇA PROMOÇÃO PARA O
ANIVERSÁRIO DE SP
Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, que acontece amanhã, dia
25, o Ponto Chic preparou uma promoção com o seu mais tradicional sanduíche.
Em homenagem a data, O Famoso Bauru (foto), lanche no pão francês com finas
fatias de rosbife, tomate, pepino em conserva e uma mistura de quatro tipos de
queijos fundidos, terá preço promocional durante todo o dia. O prato, criado pela
própria lanchonete e que chega aos 80 anos em 2017, sairá por R$18,90.
“A história de São Paulo é muito ligada com a do Ponto Chic. Diversas personalidades da política e das artes tiveram a casa como um reduto ao longo
dos anos. Essa foi a forma que encontramos de homenagear a cidade, com
o sanduíche que é ícone da gastronomia paulistana”, afirma Rodrigo Alves,
proprietário do empreendimento.

NORMA

LEI FLEXIBILIZA OCUPAÇÃO DE CALÇADAS
EM MINAS GERAIS

A partir deste mês, restaurantes de Belo Horizonte podem utilizar o espaço
de calçadas menores para acomodar consumidores, desde que o passeio possua pelo menos 2,7 metros. O requisito mínimo foi reduzido em 30 centímetros por uma lei municipal da capital mineira, em texto assinado pelo prefeito
Alexandre Kalil e publicado no Diário Oficial do Município, de 12 de janeiro.
A mudança na regra prevê ainda a utilização da área de estacionamento
vinculada ao imóvel correspondente, quando a largura da calçada for inferior
ao valor mínimo especificado. As alterações se basearam em reinvindicações

Calçadas em Belo Horizonte: restaurantes podem colocar cadeiras para os consumidores desde
que o passeio tenha 2,7 metros.

antigas dos comerciantes da região e já estão em vigor.

NOVIDADE

JOhNNY ROCKETS LANÇA NOVOS SABORES
DE MILK-SHAKE

Já pensou em se deliciar com um milk-shake de bacon? O sabor inusitado é uma das
novidades do Johnny Rockets, associado ANR, que resolveu inovar neste verão. A rede
adicionou cinco novos tipos da bebida no cardápio, incluindo a extravagante opção (foto).
“A ideia era trazer algo diferente para as lojas, que chamasse a atenção dos clientes. Como
já temos diversos sabores clássicos, optamos por lançar algo bastante inovador. E tem funcionado”, afirma Danielle Cabral, gerente da unidade Tietê Plaza Shopping.
Quem não quiser se arriscar tanto, pode escolher entre sabores mais ‘comuns’: creme de
avelã, beijinho, torta de limão e brigadeiro – esse último incluindo borda do copo lambuzada
de brigadeiro e confeitos. Todas as bebidas são feitas com um sorvete exclusivo da franquia
e saem por R$ 24,90 cada.

www.anrbrasil.org.br
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