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grupo de trabalho

Gt-rH Da PrÓXima QUarta-feira DiSCUte
leiS DaS GorjetaS e Da terCeirização

A terceira reunião do ano do grupo de trabalho de Recursos Humanos da 
ANR, marcada para quarta-feira (13), irá abordar duas das principais discus-
sões do setor no momento: Lei das Gorjetas e Lei da Terceirização.

No encontro, que acontece na sede da ANR, a coordenadora do GT-RH, An-
dréa Carolina da Cunha Tavares, da Dias e Pamplona, irá esclarecer aos as-

sociados como as duas leis afetam o setor de alimentação fora do lar no que 
diz respeito às relações de trabalho. Em pauta há, ainda, a negociação com o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Fast Food São Paulo.

O grupo se reúne na sede da entidade, em São Paulo, a partir das 15h30. Para 
mais informações ou confirmação de presença, favor encaminhar e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

O cardápio do Le Vin Bistro, associado ANR, vai ganhar opções muito 
especiais durante a Páscoa. O destaque fica por conta do bacalhau 
confit, acompanhado de pimentões vermelhos e verdes, cebola confit 
e molho de tomate. O prato, disponível na Sexta-feira Santa e no do-
mingo, será vendido a R$ 98 nas unidades de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Brasília. 

“Os pratos especiais foram desenvolvidos para proporcionar uma expe-
riência diferenciada aos clientes. Como a Páscoa é uma ótima oportuni-
dade para reunir a família, investimos em opções que fossem deliciosas 

le vin biStro ofereCe oPçÕeS eXClUSivaS

para saborear em boa companhia”, explica 
Fred Barroso, chef do restaurante.

Para os amantes de chocolate, os destaques 
são os ovos de Páscoa nos sabores meio 
amargo e ao leite, recheados com bom-
bons. Os doces são vendidos em três ta-
manhos, com preços que variam entre R$ 
39 e R$ 98. Para as crianças, serão ofere-
cidos galinhas e peixes de chocolate belga.

terraço itÁlia tem almoço Com PratoS SofiStiCaDoS

O domingo de Páscoa, celebrado no próximo dia 16 de abril, terá um sabor 
especial no Terraço Itália. A casa preparou um menu com inspiração ita-
liana, em formato buffet, para agradar a todos os gostos. “Nossa principal 
missão para esse almoço é proporcionar às famílias que se reúnem em nosso 
restaurante uma experiência bem italiana”, afirma Pasquale Mancini, chef do 
estabelecimento, e responsável pelo cardápio para a data comemorativa. 

Mancini afirma que pretende trazer clássicos da culinária do país europeu 
“como uma bela receita de cordeiro e o bacalhau que não pode faltar”. O 
chocolate, tradição na data, também é a estrela em diversas receitas. 

O almoço de Páscoa do Terraço Itália sai por R$ 165 por pessoa (crianças até 
6 anos não pagam. Entre 7 a 11 anos têm 50% de desconto) com bebidas co-
bradas à parte. As reservas devem ser feitas mediante pagamento antecipado.

frUtoS Do mar inCorPoram menU Do Pobre jUan

O Pobre Juan, associado ANR e famoso por suas carnes e inspiração 
na culinária argentina, apresentou um novo cardápio com opções para 
quem gosta de frutos do mar. 

De entrada, é possível escolher brusquetas de polvo à vinagrete. Já para 
prato principal há uma deliciosa cauda de cavaquinha grelhada na parrilla 
com manteiga, ervas e limão siciliano, acompanhado de risoto com caldo 
de açafrão e aspargos frescos.

O Menu del Mar está disponível em todas as unidades da rede. “Será 
um prazer receber os clientes e suas famílias para celebrarem um mo-
mento especial como a Páscoa em nossas casas”, comenta Luiz Mar-
saioli, um dos sócios do Pobre Juan. As novidades começaram a ser 
servidas no dia 13 de março e é possível escolher opções do cardápio 
até dia 16 de abril.
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legislação

lei Da terCeirização PoDe trazer mUDançaS Para o Setor 
De alimentação fora Do lar

Recentemente sancionada pelo Presidente Michel Temer, a lei 13.429/2017, 
mais conhecida como lei da terceirização, tem levantado uma série de dis-
cussões e questionamentos. O texto discorre sobre emprego temporário 
nas companhias e as relações de trabalho nas empresas de prestação de 
serviços a terceiros.

De acordo com informativo ANR nº 008/2017, disponível na íntegra na área 
restrita do site da entidade, a sanção também tem impacto no setor de ali-
mentação fora do lar. A lei considera, em relação à cessão de mão de obra, a 
possibilidade de contratação para a prestação de serviços concernentes à ati-
vidade-fim do contratante. Se antes, por exemplo, era vedado a um restauran-
te contratar serviços terceirizados de garçons, agora isso se tornou possível. 

Segundo o texto do informativo, assinado pelo consultor jurídico da ANR, 
Carlos Augusto Pinto Dias, “releva notar que, tanto em relação ao trabalho 
temporário quanto à cessão de mão de obra, o tomador de serviço será sem-
pre subsidiariamente responsável pelo inadimplemento das obrigações traba-
lhistas e previdenciárias da empresa contratada”. 

O advogado também pede cuidado especial com a chamada “pejotização”. 
Embora o dispositivo em questão diga que “não se configura vínculo em-

pregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 

serviços”, para os Juízes do Trabalho, se a prestação de serviços se der 
com habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, pode haver 
vínculo empregatício.
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Organizar as contas e controlar o fluxo de caixa são alguns dos prinicpais de-
safios para os gestores de bares, restaurantes e similares. Para ajudar nesse 
processo e trazer dicas de como melhorar a administração dos recursos, a 
ANR, em parceria com a assessoria financeira DUO Financial, criou o curso de 
curta duração “Como Manter o Equilíbrio das Finanças do Seu Restaurante”. 

Separado em duas quartas-feiras, 10 e 17 de maio, das 14h às 17h30, o en-
contro é aberto para associados e não associados da entidade. Com dura-

treinamento

anr abre inSCriçÕeS Para o CUrSo
“Como manter o eQUilÍbrio DaS finançaS Do SeU reStaUrante”

ção total de sete horas, o evento acontece na sede da ANR, na Rua Pais de 
Araújo, 29, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Até o dia 25 de abril, há preços promocionais para os interessados: o curso 
sai R$ 300 por participante. Para pagamentos após essa data, as inscrições 
saem por R$ 340 por pessoa.

As vagas para o curso são limitadas. Inscrições já podem ser feitas pelo 
e-mail: anr@anrbrasil.org.br, com envio de nome dos participantes e telefone 
para contato. 
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Uma “maSter” CHanCe Para novoS CHefS

O Arturito, da “Masterchef” Paola Carosella, está em busca de novos profis-
sionais para compor uma das cozinhas mais famosas de São Paulo na atuali-
dade. A chef argentina, famosa jurada do reality show gastronômico, oferece 
três vagas de emprego em seu restaurante no bairro de Pinheiros.

As oportunidades são para as posições de forno à lenha, entradas e uma 
vaga de estágio remunerado. Os dois primeiros cargos exigem experiência 
nas funções. Para se inscrever, os candidatos devem enviar o currículo 
para o e-mail nossaequipe@laguapa.com.br, com a vaga desejada no assun-
to da mensagem. 
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PÁSCOA
Especial
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