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A reunião exclusiva para os participantes da 
Pesquisa Salarial 2014 da ANR acontece na 

próxima segunda-feira (29), às 15h30, na sede 
da associação a pedido de algumas empresas 
que estão finalizando o processo de adesão. Com 
isso, quem ainda não respondeu, tem uma última 
oportunidade de participar: até sexta-feira (26). 

No encontro, o consultor Benedito Pontes estará 
presente para ajudar na definição dos cargos a serem 
pesquisados, e orientar o correto preenchimento da 
planilha a ser usada para a coleta dos dados. 

A pesquisa salarial promovida pela ANR é a 
única voltada para o setor e a edição deste 
ano destina-se aos profissionais de recursos 
humanos dos restaurantes e redes de 
alimentação. Todos os dados fornecidos pela 
empresa serão analisados pela consultoria 
BRPontes, com sigilo total. Os resultados da 
pesquisa não serão cedidos nem vendidos. 

Para confirmar participação no encontro basta enviar 
um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br. 
Esta é a última oportunidade para se inscrever. 

PARTICIPANTES DA PESQUISA SALARIAL ESTÃO CONVOCADOS PARA 
ENCONTRO SOBRE O TEMA

RestauraRH: EVENTO PIONEIRO APRESENTA FERRAMENTAS
 PARA GESTÃO DE PESSOAS
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Com um projeto de implantação na região da 
Paulista, descendo em direção aos Jardins, 

as ciclofaixas irão impedir a carga e descarga, 
além do embarque e desembarque de 
passageiros em frente de alguns restaurantes 
do local. Por conta disso, Carlos Augusto Pinto, 
consultor jurídico da ANR, anunciou nesta 
quinta-feira (18), durante a 5ª reunião plenária 
da entidade realizada neste ano, que já está em 
contato com a prefeitura para tentar defender 
os direitos dos associados. “Antes de qualquer 
medida na justiça, vamos investir em uma 
solicitação para estar presente nas discussões 
sobre a implementação das ciclofaixas. A ideia 
é solicitar que elas sejam, pelo menos, trocadas 
de lado para não inviabilizar o movimento dos 
estabelecimentos ali localizados”, afirmou.

Outro assunto tratado no encontro foi a Lei que 
obriga restaurantes cariocas a reservarem 5% 
de seus lugares para idosos, gestantes e pessoas 
com mobilidade reduzida. Segundo o advogado 
a medida é inconstitucional e a ANR irá entrar 

com uma ação na justiça para derrubá-la.  Ainda 
no Rio de Janeiro, a entidade também prepara 
outra ação contra o Livro de Reclamações, tam-
bém questionando sua constitucionalidade.
 
Durante a plenária, Carlos Augusto ainda in-
formou que a associação terá um ofício em 
São Paulo contra o projeto de Lei que obriga 
restaurantes e bares a oferecerem água potá-
vel gratuita para os clientes, já que é inviável. 
A ANR, em parceria com os sindicatos dos em-
pregados de restaurantes do Rio de Janeiro 
e de São Paulo, também prepara outro ofício 
para tentar derrubar o projeto de Lei que visa 
regulamentar a profissão. 

Além desses temas, a plenária abordou os 
furtos de bens pessoais nos estabeleci-
mentos, informando que, de acordo com a 
justiça, os restaurantes não precisam reem-
bolsar os clientes nesses casos. A sentença 
definitiva em favor da ANR contra a deter-
minação do uso de luvas plásticas também 
foi anunciada no evento. 

Questões sobre banco de horas, ICMS nas 
vendas com cartões de desconto e aumento 
de alíquotas do SAT/RAT também foram 
discutidas na reunião. O diretor executivo 
da ANR, Alberto Lyra, ainda convidou os 
presentes para participarem dos eventos da 
associação, como o 3º encontro do Ciclo de 
Debates, que acontece no dia 30 de setembro, 
e irá abordar meios de diminuir o consumo 
de energia elétrica. Algumas novidades do 
1º RestauraRH, marcado para novembro, 
também foram apresentadas.

CICLOFAIXAS, ÁGUA POTÁVEL GRATUITA, LIVRO DE RECLAMAÇÕES E 
OUTROS IMPORTANTES ASSUNTOS NA PLENÁRIA ANR
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A ANR está sempre atenta à possíveis proble-
mas que os restaurantes podem enfrentar.  As 

doenças transmitidas por alimentos são um deles 
e, por isso, promove nesta terça-feira (23/11), o 
Workshop “Doenças Transmitidas por Alimen-
tos”, que acontece das 14h ás 17h, na sede da as-
sociação, na Rua Pais de Araújo, 29. 

Focado em debater o tema com proprietários, ge-
rentes, responsáveis técnicos, gerentes de alimen-
tos e nutricionistas de restaurantes, a palestra será 
ministrada por Eneo Alves, mestre e doutor em 
Microbiologia e Higiene de Alimentos. Eneo falou 
sobre o tema no último Encovisas em agosto, e des-
sa vez colocará em pauta as principais causas de 

ocorrência das doenças mais comuns transmitidas 
por alimentos, como preveni-las e, também evitar 
imagem negativa e perda de clientes. 

WORKSHOP ANR: DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
O QUE SÃO E COMO PREVENIR

EVITE ACIDENTES, PREVINA RISCOS E FAÇA DO SEU RESTAURANTE 
UM LOCAL SEGURO

Estão abertas as vagas para o 3º encontro do 
Ciclo de Palestras e Debates da ANR. O even-

to, que acontece no dia  30 de setembro (terça-
-feira), às 10h, na sede da associação, contará 
com especialistas da AES Eletropaulo e tratará do 
tema “Energia Elétrica – Equipamentos para 
Consumo Racional e Redução de Custos”.

Entre os convidados da empresa de energia estarão 
Rodrigo Jorge, Gerente de Marketing e Novos Ne-
gócios; e Claudia Rocha Dantas, Gestora de Clientes. 
Na palestra, eles vão debater a redução de custos no 
setor de food service e dar dicas de como diminuir 
os gastos com o uso de equipamentos específicos.

O assunto vem à tona depois que o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC) aumentou a projeção para o reajuste nos 
preços da energia elétrica em 2014, de 14% 
para 16,8%. O reajuste já é mais do que o do-
bro do estimado pela própria instituição no 
início deste ano.

O evento será realizado na sede da ANR, na Rua 
Pais de Araújo, 29, no Itaim Bibi. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br. 
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 3083-1931.

CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA PODE E DEVE SER REDUZIDO. 
APRENDA COMO NO 3º ENCONTRO DO CICLO DE PALESTRAS ANR

Acontece no dia 14 de novembro, no 
Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros, 

o 1º RestauraRH. O evento pioneiro é 
promovido pela ANR com objetivo de 
apresentar ferramentas necessárias à 
gestão de pessoas, buscando atender tanto 
empresas que já têm estrutura de RH, quanto 
aquelas que não têm a área organizada.

Desenvolvido pelo GT-RH (Grupo de Trabalho de 
Recursos Humanos) da associação, o encontro 
discutirá as formas para a manutenção de bons 
profissionais, indicadores de RH e o comporta-
mento dos salários do setor, com base na pesqui-
sa salarial em curso.

O programa será divido em cinco painéis :
09h15 - Cargos e salários nas empresas de 
alimentação 
Baseado na apresentação do resultado da pesquisa 
salarial da anr 2014
10h00 - a remuneração Como inCentivo 
ao desempenho

11h00 - a atração e retenção de Bons 
profissionais
14h30 - gestão estratégiCa em rh 
16h30 - indiCadores de rh

Para empresas que participarem da pesquisa sala-
rial, a 2ª inscrição é grátis. O valor inclui pasta com a 
programação oficial e bloco de anotações, café da 
manhã, café da tarde e certificado de participação.

Para mais informações ou fazer a sua inscrição mande 
um e-mail para: comunicacao@anrbrasil.org.br.  
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Durante os dias 29 de setembro e 1º de ou-
tubro, o Auditório Elis Regina, localizado 

no Palácio das Convenções do Anhembi, em São 
Paulo, recebe o 27º CIHAT – Congresso Interna-
cional de Gastronomia, Hotelaria e Turismo. 

O encontro, promovido pela ABRESI (Asso-
ciação Brasileira de Entidades e Empresas de 
Gastronomia, Hospedagem e Turismo) e pela 
CNTur (Confederação Nacional do Turismo), 
contará com exposições, palestras e apresenta-
ção de produtos dos setores. 

Na programação do evento está prevista a 
realização de um Festival Gastronômico que 

premiará a culinária de todas as regiões do 
país. Além disso, chefs internacionais vão 
abordar a importância dos festivais gastronô-
micos para hotéis e restaurantes.  

Entre os temas que serão debatidos para o seg-
mento de food service estão marcadas as palestras 
“Reinvenção do restaurante: a boa gastronomia 
econômica” e “Impacto das mídias nos negócios”. 
Para se inscrever acesse o site: www.abresi.com.br

CONGRESSO INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA, 
HOTELARIA E TURISMO TEM VAGAS ABERTAS

Mal súbito, engasgos, paradas 
respiratórias, são situações de 

emergência que podem ocorrer nos 
restaurantes quando menos se espera. 
Por isso, o Workshop da ANR ”Primeiros 
Socorros para Profissionais de 
Restaurantes” pode ser a solução que seu 
negócio precisa.

No evento, o palestrante Sidney Tavares, 
Instrutor de Primeiros Socorros e Resgate 
da Cruz Vermelha Brasileira, demonstrará 
técnicas para o uso correto do desfibrilador 
(aparelho para vítimas de parada cardíaca), 
procedimentos para primeiros socorros, e 
como agir em situações de emergência – como 
ressuscitação cardiopulmonar e obstruções de 
vias aéreas por engasgo.

Com o foco em capacitar administradores, pes-
soal de atendimento ao público e seguranças 
de bares, restaurantes e redes de alimentação, 
a prestar os socorros iniciais a clientes e demais 
funcionários, o workshop acontece no dia 24 
de setembro (quarta), das 9h às 17h, na sede da 
ANR, Rua Pais de Araújo, 29.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br. 

O valor inclui CD com apostila modelo. Recrute sua 
equipe! A prevenção em segurança pode salvar vidas!
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vagas esgotadas

R$ 150,00
(para associados) 

R$ 225,00
(para não associados) 

R$ 200,00
(para associados) 

R$ 300,00
(para não associados) 

R$ 170,00
R$ 240,00

R$ 190,00
R$ 270,00

15/09
Após essa data o custo de 
participação é de:


