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gt-com debAte RelAcioNAmeNto com A mídiA
No dia 10 de agosto, a ANR irá promover a terceira reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação. O 

encontro será realizado, a partir das 9h30, na sede da ANR. O GT-Com tem por objetivo discutir e propor 
ações de comunicação para o fortalecimento do nome da entidade na mídia nacional. 

Além disso, também debate assuntos estratégicos de interesse dos associados e do setor, como ar-
rastões, valet, gorjeta, entre outros temas. Para fazer parte do Grupo, envie solicitação para o e-mail 
amandabertoldo@anrbrasil.org.br, informando nome, cargo, telefone e e-mail para contato.

pARceRiA ANR e feA júNioR/usp
A ANR firmou parceria com a FEA Júnior/USP para 

o oferecimento de projetos de consultoria empresa-
rial. O acordo prevê 10% de desconto para associa-
dos da entidade. 

Reconhecida como a melhor empresa júnior do 
Estado de São Paulo em 2011 pelo Encontro Paulista 
de Empresas Juniores (EPE) – nas categorias Projetos 
de Consultoria, Modelo de Gestão e Projeto Interno 
– a FEA Júnior desenvolve ações de consultoria a mi-
cro, pequenos e médios empresários.

Planejamento Estratégico, consultoria em Marke-
ting, Finanças, Recursos Humanos, Reestruturação 
Administrativa e Plano de Negócios são algumas 
das soluções oferecidas. Todas as atividades são de-
senvolvidas por alunos da USP sob a orientação de 
professores com experiência no mercado. Para mais 
informações, acesse www.feajr.org.br. 

pleNáRiA ANR discute temAs estRAtégicos pARA o setoR
Nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, será realizada a quarta Reunião Plenária da ANR de 2011. O evento 

será realizado na Hamburgueria Nacional – rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 822 –, das 15h15 às 
17h15. Confira abaixo os assuntos que serão discutidos no encontro: 

l Lei que institui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
l Lei que cria a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;
l Lei que restringe incentivo ao aumento de velocidade por motoboys;
l PL estadual que regulamenta o fornecimento de couvert por restaurantes;
l Convenção Coletiva com o SINTHORESP;
l Negociações com o SINDIMOTO;
l Decisão do TJ de São Paulo que reconhece a legitimidade do SindiFast;
l Projetos de Lei envolvendo Gorjetas (tributação e TAC)
l Inscrição no PAT sem a necessidade de nutricionistas;
l Medida Judicial para discutir a exigência do TPU na utilização de serviço de valet;
l Campanha Anvisa para a redução de sódio;
l Novo Grupo de Trabalho ANR: GT- Sustentabilidade;
l Energia Reativa – como evitar desperdício de dinheiro em sua conta de energia – apresentação WGR;
l Workshop – Aprendiz, Portadores de Deficiência e Estagiários: Legislação, contratos e como obter can-

didatos (24/08);
l Novos associados;
l Outros assuntos propostos pelos participantes. 

Reserve espaço na sua agenda e confirme sua presença pelo e-mail para amandabertoldo@anrbrasil.org.br.

A primeira reunião do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade já tem data definida e será realizada no 
dia 18 de agosto, das 10h às 12h, na sede da ANR. Com o objetivo de auxiliar os associados ANR a se 
adequarem às determinações da Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 
GT de Sustentabilidade discutirá as obrigações e as responsabilidades de bares e restaurantes previstas 
na Lei – que deverá entrar em vigor em 18 meses.

O Grupo também irá propor ações práticas e auxiliar na implantação de projetos relacionados à sus-
tentabilidade. Entre as atividades previstas está o gerenciamento integrado de resíduos sólidos, por 
meio da reciclagem e da compostagem. Para fazer parte deste GT é fácil: basta enviar solicitação para o 
e-mail amandabertoldo@anrbrasil.org.br, informando nome, cargo, telefone e e-mail para contato.

soluções pARA Resíduos sólidos

A ANR está com inscrições abertas para o workshop sobre contratação de aprendizes, portadores de defi-
ciência e estagiários em bares e restaurantes. Direcionado a administradores, gerentes e profissionais de RH, 
bem como franqueadores e franqueados, o evento contará com a presença da advogada Andréa Tavares, do 
escritório Dias e Pamplona, que irá falar sobre os principais aspectos das legislações que tratam da contratação 
desses colaboradores.

Representantes da APBMBovespa, da Fundação Dorina Nowill e do CIEE, também participarão do workshop 
e irão relatar suas experiências sobre o assunto e falar dos processos para a seleção de candidatos. Os inte-
grantes do GT-RH poderão se inscrever gratuitamente até o dia 22 de agosto. Associados ANR e estudantes 
pagarão R$ 50,00, até o dia 10 de agosto, e R$ 70,00, de 11 a 22 de agosto.

Para cada dois inscritos pagos, a terceira inscrição da mesma empresa associada é gratuita. Já os não 
associados poderão se inscrever por R$ 100,00, até o dia 10 de agosto, e por R$ 140,00, de 11 a 22 de 
agosto. O workshop será realizado no dia 24 de agosto no auditório do Conselho Regional de Química, 
das 14h30 às 17h. Participe!

lei de cotAs e iNclusão pRofissioNAl


