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CRIADOR DO CYBERCOOK FALA SOBRE “10 TENDÊNCIAS FOOD” NO GT-COM 

Alexandre Canatella, CEO e cofundador da 
e-Mídia, detentora dos sites CyberCook, 

VilaMulher, CyberDiet e MaisEquilíbrio, parti-
cipa nesta terça-feira (1º) da segunda reunião 
do GT-CoM de 2014, que acontece na sede da 
ANR, em São Paulo.

Canatella acaba de chegar de Austin (EUA), onde 
participou do festival multidisciplinar de tec-
nologia, música e cinema “SXSW South by Sou-
thwest”. Ele passou quase 3 meses no Silicon 
Valley, onde se tornou um dos beta tester do 
Google Glass (foto à direita), que será levado à 
reunião. O convidado vai falar sobre “10 Tendên-
cias Food”, baseadas em tendências e comporta-
mento acompanhados pelo CyberCook e em sua 
audiência de 4,7 milhões de visitantes.

Alexandre Canatella é empreendedor desde 
1997 na indústria online. Foi apontado pela re-
vista Proxxima como uma das personalidades 
pioneiras da internet brasileira e considerado 
um dos pais das startups no Brasil pela revista 
Época Negócios. Escreve sobre inovação e em-
preendedorismo para a revista Info. Ganhador 
dos Prêmios iBest, Abanet e “Hermann Gmeiner” 
de Responsabilidade Social.

As outras pautas da reunião do GT-CoM são:

• Consulta sobre modelos de Comunicação e 
Marketing praticados pelo setor, com o obje-
tivo de eventualmente indicar e sugerir ações 
mais efetivas;
• Pesquisas de mercado/enquetes junto a asso-
ciados para gerar conhecimento e possíveis pau-
tas à imprensa;
• Comunicação na Copa: os associados estão de-
senvolvendo ações especiais de comunicação 
para o período dos jogos?

A reunião acontecerá das 10h às 12h. Outras in-
formações e inscrições pelo telefone (11) 3083-
1931 ou pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br.

REPORTAGEM DO PORTAL UOL MOSTRA QUE CASAMENTO EM 
RESTAURANTE É SOLUÇÃO ECONÔMICA

ROSMARINO E MANIA DE CHURRASCO PRIME STEAK HOUSE: 
 SEJAM MUITO BEM-VINDOS À ANR!!!

Reportagem publicada no portal de notí-
cias UOL no último dia 24 de março infor-

ma que “para os noivos que querem celebrar a 
união de maneira prática, intimista e com me-
nos gastos, realizar a cerimônia e a festa de ca-
samento em um restaurante é a solução ideal”. 

Segundo a reportagem, os custos com deco-
ração tendem a ser bem menores em restau-
rantes, já que a contratação oferece mesas e 

cadeiras, assim como todos os utensílios para 
o bufê. O texto informa como também um 
ponto positivo a possibilidade de reservar a 
data com apenas uma semana de antecedên-
cia, o que ajuda casais mais apressados.

Outra informação importante, segundo a re-
portagem, é que “alguns restaurantes traba-
lham com exclusividade no evento. Por isso, 
reservam a data apenas para o casamento. Em 
outros, a reserva é trabalhada em cima de um 
horário limite para começar e acabar a festa”.

A foto que abre a galeria de imagens é do salão 
do Lilló (acima, à esquerda), associado ANR. A 
legenda diz que o restaurante da Vila Clemen-
tino oferece espaço com paisagismo, mesas e 
cadeiras, serviço de garçons e barman. Não co-
bra taxa de aluguel de salão, mas, para segurar 
a data, é necessário dar 40% do valor total do 
evento, conforme o número de pessoas.

A ANR tem dois novos associados: o Rosma-
rino, casa de culinária italiana localizada 

no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e o Mania 
de Churrasco Prime Steak House, franquia com 
nove unidades, oito no Estado de São Paulo e 
uma no Paraná.

O Rosmarino é um restaurante de cozinha clás-
sica italiana muito disputado no almoço. À noi-
te, serve um cardápio à la carte, com clássicos 
da cozinha italiana e pratos de criação própria, 
como a salada verde com brie quente, cappellini 
com camarão e risoto de cogumelos silvestres, 
entre outros desetaques. 

O primeiro restaurante do Mania de Churrasco 
foi criado em 2001, em São Paulo. Em 2012, foi 
criado o Mania de Churrasco Prime Steak Hou-
se, com a proposta de levar seus grelhados para 

espaços menores e com alto fluxo de pessoas, 
como os shopping centers. Atualmente são seis 
lojas em São Paulo e outras três em São Caetano 
do Sul, Santos e Londrina.

A ANR dá as boas-vindas aos dois novos asso-
ciados, que, a partir de agora, passam a con-
tar com todo o apoio e benefícios oferecidos 
pela associação.  

RÁSCAL CRIA CÓDIGO DE ÉTICA PARA COLABORADORES E PARCEIROS

O Ráscal anunciou para seus colaboradores 
neste começo de ano a criação de seu Có-

digo de Ética. Em evento realizado em São Pau-
lo, a importância da implantação do Código foi 
tema de uma palestra do filósofo, educador e 
professor universitário Mario Sergio Cortella.

Segundo Angel Testa, diretor superintendente, 
o trabalho envolveu várias unidades da empre-
sa ao longo de todo o ano de 2013. “Mais que 
estabelecer normas de conduta, o código cria 
regras claras que valem para todos, o objetivo 
central da implantação é o de elucidar todos 
os princípios éticos que regulam as ações do 
Grupo Ráscal”, afirma.

O Código de Ética do Ráscal considera não 
apenas os colaboradores diretos, mas também 
seus sócios, diretores e prestadores de servi-
ços terceirizados, sejam do setor administrati-
vo ou operacional. Entre os itens, há destaque 
para Conflitos de Interesse, a Proteção de Ati-
vos da Empresa e Meio Ambiente, que reflete 
a preocupação da empresa com a questão da 

sustentabilidade (coleta seletiva, uso da água, 
economia de energia e outros itens).

Em junho passado, a ANR criou seu Código de Éti-
ca, voltado para todos os associados. Trata-se de 
uma declaração formal do compromisso da enti-
dade com as melhores práticas de ética empresa-
rial e social. O Código da ANR trata de itens como 
Relações no Ambiente de Trabalho, Relação com 
Clientes, Relação com a Concorrência, Relações 
com o Poder Público, entre outros, e seu cumpri-
mento é obrigatório a todos os associados.

GT-SA VISITA CENTRO DE COMPOSTAGEM DO 
 SHOPPING ELDORADO NESTA TERÇA

O GT-SA visita nesta terça-feira (1º), às 10h, o 
Centro de Compostagem do Shopping El-

dorado. O encontro é organizado em parceria 
com a Núcleo Bioideias, empresa que pesquisa e 
desenvolve soluções aplicadas ao meio ambien-
te com o uso de tecnologia. 

No Shopping Eldorado, a Bioideias realiza a ges-
tão em compostagem, oferecendo processo de 
compostagem rápida exclusiva, sem gerar chei-
ro e chorume, tratando e transformando o rejei-
to orgânico proveniente da sobra do usuário da 

praça de alimentação, restaurantes e resíduo 
vegetal proveniente da jardinagem, com o uso 
dos biopolímeros.

Com o composto orgânico gerado desse proces-
so, a empresa implanta uma horta no telhado 
do shopping, onde planta alface, berinjela, abo-
brinha, temperos, farmácia viva e algumas flores 
para criar a biodiversidade.

Interessados em participar da visita devem en-
viar um e-mail para anr@anrbrasil.org.br. 
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