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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

O segundo GT-CoM de 2016, marcado 
para o próximo dia 17 de maio (terça-
feira), irá abordar um dos principais 

temas em discussão na atualidade: o universo 
digital. No encontro, o especialista Roberto 
Chilvarguer irá apresenta a palestra “O 

Continuam abertas as inscrições para o 
Workshop Visas em Vitória (ES), no dia 12 de 
maio (quinta-feira). O evento, uma realização 
da Associação Nacional dos Restaurantes 
em parceria com a Vigilância Sanitária da 
cidade, terá como foco o trabalho conjunto 
entre o órgão público e os restaurantes 
da capital do Espírito Santo. No encontro, 
serão apresentados os erros e acertos dos 
estabelecimentos e a rotina de vistorias, 

especialmente em espaços como as praças 
de alimentação de shopping centers.

As inscrições podem ser feitas no site oficial 
da Associação Nacional dos Restaurantes e 
são gratuitas. Para mais informações, acesse:

ÚLTIMOS LUGARES PARA WORKSHOP DE VISAS 
EM VITÓRIA. INSCREVA-SE!
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ANR APRESENTA WORKSHOP COM FOCO EM DINÂMICAS DE GRUPO

A ANR está com as inscrições abertas 
para a primeira turma do Workshop 
de Dinâmicas de Grupo, marcado 

para acontecer na próxima quarta-feira 
(18), das 13h às 17h, na sede da associação. 
O objetivo do curso é o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos colaboradores, 
a identificação das características dos 
indivíduos e a integração dentro de um 
determinado grupo. 

O encontro é voltado para gestores de RH 
e equipes, além de profissionais envolvidos 

com treinamento e seleção de candidatos. 
A apresentação ficará à cardo de Flávia 
Campana Omori, psicóloga graduada pela 
Universidade de São Paulo (USP), com 
especialização em Gestão do Conhecimento 
e Marketing de Serviços pela FGV/SP.  

Os associados interessados podem se 
inscrever e tirar dúvidas pelo e-mail:

futuro da alimentação fora do lar no mundo 
digital”, abordando como o segmento de 
alimentação fora do lar se enquadra nesse 
mercado, principalmente com relação ao 
mobile, tecnologia que dominou o mundo. 

Entre os tópicos que serão discutidos no bate-
papo estão quais são os principais players 
de mercado, os formatos atuais de negócios, 
a qual setor cabe o investimento nessas 
inovações e como o Brasil está posicionado 
em relação à essas tecnologias. O profissional 
ainda vai reforçar os pontos de atenção para 
aproveitar essa oportunidade ao máximo e 
compartilhar cases de sucesso do setor no 
Brasil e no mundo.  

Formado pela administração de empresas 
pela FAAP, Roberto Chilvarguer foi executivo 
de serviços de tecnologia e telecomunicações 
nas empresas Telefônica, BankBoston e 
Basekit. Além disso, é sócio fundador do app 
Pizza.com.br, recém lançado no país.

FUTURO DA ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR NO MUNDO DIGITAL É 
TEMA DO SEGUNDO GT-COM DE 2016

Encontro será conduzido por Roberto Chilvarguer, criador do app pizza.com.br 

www.anrbrasil.org.br/new

comunicacao@anrbrasil.org.br
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Na próxima terça-feira (10), a partir das 14h, 
acontece a quarta reunião do ano do GT-TEC, 
na sede da entidade, em São Paulo. Na pauta 
do encontro estão o Workshop VISAs de 
Vitória (ES) e Grande São Paulo, destacando a 
importância da participação dos associados 
para ampliar a ligação entre as Vigilâncias 
Sanitárias e os estabelecimentos locais, bem 
com a divulgação dos eventos.

Além disso, também serão abordados o 
Compêndio de Legislações, o 5° Encovisas 
e a Lei estadual n°16.119 que determina ser 
obrigatória a presença do preço junto com 
o produto ou serviços divulgados. 

Confirme sua presença pelo  e-mail:

ANR ORGANIZA A QUARTA 
REUNIÃO DO GT-TEC DE 2016

comunicacao@anrbrasil.org.br

Ainda dá tempo de participar do próximo 
GT-RH, encontro realizado pela ANR para 
discutir questões importantes sobre o 
setor de Recursos Humanos. Marcado para 
quinta-feira (12), na sede da associação, 
o evento tem como destaque o Programa 
de Estágio e de Aprendizagem, com 
apresentação de Thiago Tredici, do CIEE.

Os associados também poderão discutir 
a importância do cargo de confiança, 
controle da jornada de trabalho, home 
office e como coordenar empregados em 
atividade externa. 

Para confirmar presença ou tirar dúvidas 
encaminhe um e-mail para:

REUNIÃO DO GT-RH 
TERÁ PALESTRA DO CIEE 

comunicacao@anrbrasil.org.br

Ainda há vagas para participar da segunda 
turma do workshop Gerenciamento de 
Contrato, apresentado por Walter Jun 

Uemura, advogado especialista em Direito 

Contratual. A palestra será realizada na sede da 
ANR no dia 31 de maio, das 15h às 17h, com 
o objetivo de abordar a temática dos contratos 
no mundo empresarial e as principais cautelas 
no seu gerenciamento. Serão analisados, 
dentre alguns conteúdos, a gestão desses 
documentos, negociações preliminares e o 
enfoque jurídico necessário.

O workshop é recomendado para adminis-
tradores, proprietários, franqueadores e 
franqueados das empresas de alimentação, 
consultores jurídicos, bacharéis e estudantes 
de direito. 

Os interessados em fazer parte do encontro 
podem confirmar presença pelo e-mail:

WORKSHOP ANR ORIENTA ASSOCIADOS NO 
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

comunicacao@anrbrasil.org.br
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ANR DÁ AS BOAS VINDAS AO ARAGON 

O Aragon, restaurante paulistano es-
pecializado em culinária espanhola 
e portuguesa, é o mais novo asso-

ciado da ANR. “Eu acredito que fazer par-
te da entidade é fortalecer o segmento de 
restaurantes e bares. É muito importante 
que os estabelecimentos fiquem unidos, 
principalmente nesse momento de crise”, 
afirma Wori Moregola, sócio e gerente fi-
nanceiro da marca.

Buscando referências no passado, o Aragon 
oferece em seu cardápio uma combinação 
de sabores da Península Ibérica, trazendo 
para a mesa um pedacinho da Europa. Os 
pratos oferecidos vão desde saladas com 
frutos do mar e carnes até petiscos e massas.

http://www.anrbrasil.org.br/new/index.php

