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WoRkshop sobRe A políticA NAcioNAl de Resíduos sólidos
Os integrantes do GT de Sustentabilidade da ANR programam realizar no mês de dezembro um workshop 

para explicar os principais pontos da Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
contando com uma apresentação jurídica, feita por advogado, uma apresentação da visão social da Lei, por 
representante do Movimento Nacional de Catadores, e apresentação de case de sucesso de empresa. 

Para finalizar o encontro, uma sessão de dinâmica de grupo para direcionamento do acordo do setor de ali-
mentação, mediado por membro do próprio GT.

A décima reunião de 2011do Grupo de Trabalho (GT) de Recursos Humanos (RH) da ANR foi marcada 
pelo esclarecimento de temas importantes. 

Entre os assuntos apresentados no encontro, estiveram a nova lei do aviso prévio (com discussão sobre 
as principais mudanças para empregador e empregado) e o PLR e outras formas de gratificações remu-
neratórias. Na ocasião, os integrantes do GT também apresentaram sugestões para o “Planejamento ANR 
2011”, que será apresentado na última reunião Plenária do ano que ocorrerá no dia 15 de dezembro. 

Contando sempre com a presença da Dra. Andréa Carolina da Cunha Tavares, do escritório Dias e Pam-
plona Advogados, o GT-RH tem por objetivo uniformizar conceitos sobre gestão de capital humano, fazer 
benchmarking entre os restaurantes quanto ao gerenciamento de pessoas e atualizar conhecimento 
sobre legislação trabalhista. 

Quer fazer parte do grupo? Entre em contato com ANR pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br ou pelo te-
lefone (11) 3083-1931.

Aviso pRévio e plR são destAque em ReuNião do Gt-Rh

selo de coNtRole obRiGAtóRio em GARRAfAs 
de viNho começA A viGoRAR em jANeiRo

A Instrução Normativa 1.191/2011, da Secretaria da Receita Fe-
deral, antecipou a vigência da obrigatoriedade do Selo de Con-
trole em garrafas de vinho para 1º de janeiro de 2012.

Com isso, garrafas de bebidas, nacionais ou importadas, não po-
derão ser vendidas ou expostas à venda sem o selo. A ANR encami-
nhou por e-mail na última semana nota de esclarecimento sobre o 
assunto preparada pelo escritório Dias e Pamplona Advogados. 

Caso não tenha recebido o material, entre em contato com a 
ANR pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br. 

WoRkshop GRAtuito sobRe 
seGuRANçA AcoNtece AmANhã 
(vAGAs esGotAdAs)  

Arrastões, atendimento à imprensa em situações especiais, 
questões legais relativas à segurança e medidas preventivas se-
rão os temas abordados no workshop sobre segurança que a ANR 
promove amanhã, dia 29, exclusivamente para seus associados. 

Organizado pela Associação, com o patrocínio da Porto Seguro Seguros, o evento, gratuito para asso-
ciados, contará com as seguintes palestras: 

Gerenciando o risco do seu negócio
Palestrante: Edison Oliveira - Coordenador do Comitê de Gestão de Crises e Gerente de Segurança 

Sênior  Brasil do McDonald’s.

Estabelecendo procedimentos para o tratamento de situações especiais 
Palestrante: Andréa Pontes -  jornalista pela UFRJ e pós-graduada em Marketing (Universidade Cân-

dido Mendes). Há 14 anos trabalha com foco em Comunicação Empresarial – Comunicação Interna, 
Assessoria de Imprensa e Situações Especiais. 

Aspectos Legais e Responsabilidade Civil
Palestrante: Carlos Augusto Dias - sócio do escritório Dias e Pamplona Advogados e Consultor Jurídi-

co da ANR. 

Seguro para Bares e Restaurantes com cobertura para arrastões
Palestrante: Jarbas Medeiros - Gerente de Produto Bares e Restaurantes da Corporação Porto Seguro.

O evento contará, também, com a participação de Fernando Ubatuba, diretor da empresa Agente 
Remoto (sócio-fornecedor ANR), especializada em segurança remota. 

pRoGRAme-se: WoRkshop sobRe vetoRes seRá ReAlizAdo 
em dezembRo – iNscRições já estão AbeRtAs

Com o intuito de orientar os associados sobre a importância de acompanhar o trabalho das empresas 
contratadas para fazer o controle de pragas nos estabelecimentos, a ANR promove, no dia 13 de dezem-
bro, o workshop “Controle Integrado de Vetores e Pragas”.

Proposto pelo GT-Técnico da Associação, o evento será comandado pelos biólogos Anderson Sena Bar-
nabé e Dawidson César Pereira, especialistas no assunto.

O cronogramado workshop contempla, entre outros assuntos, a legislação que regula a prática dos ser-
viços de alimentação e os cuidados que devem ser tomados para aplicação de pesticidas. Os biólogos 
também apresentarão alternativas sustentáveis para o controle de pragas. 

Não fique de fora e garanta já a sua vaga pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br. Mais informações pelo 
telefone (11) 3083-1931.


