
Workshop organizado pela ANR mostra qual o momento ideal para realizar uma 
pesquisa de clima e propor novas ações para corrigir rotas

workshop

VOCÊ SABE COMO ANDA O CLIMA ORGANIZACIONAL NA SUA EMPRESA?

Colaboradores satisfeitos são sinônimos de trabalho bem feito. Mas como mo-
nitorar o clima no dia a dia da empresa? Em 20 de junho, a ANR apresenta o 
workshop “Pesquisa de Clima Organizacional”, com o objetivo de entender seus 
conceitos, a influência direta nos resultados e o melhor momento para aplicá-la. 

Voltado para profissionais que atuam na gestão de pessoas, o encontro será 
conduzido por Flávia Campana Omori, psicóloga graduada pela Universidade de 
São Paulo (USP), com cursos de especialização em Gestão do Conhecimento e 
Marketing de Serviços pela FGV/SP.

No conteúdo, que será apresentado em quatro horas, das 13h30 às 17h30, 
temas como estruturar uma Pesquisa de Clima Organizacional, formas de apli-
cação (amostragem, formulários, períodos), análise e interpretação, desdobra-
mentos e impactos na motivação da equipe. 

Quem quiser participar do encontro já pode realizar a inscrição, que sai R$ 330 
para associados e R$ 440 para não associados. Pagamentos até o dia 06 de 
junho têm desconto de 10%. O valor inclui CD com material do workshop e cer-
tificado de participação. Para mais informações: comunicacao@anrbrasil.org.br. 

                  

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

grupo de trabalho

JÁ ESCOLHEU SEU CAMINHO? GT-COM COM 
DIRETOR COMERCIAL DO WAZE É AMANHÃ!

Você tem um encontro marcado com o diretor Comercial do Waze nes-
ta terça-feira (30). O executivo é o convidado do segundo GT-CoM de 
2017, marcado para amanhã, a partir das 10h, na sede da entidade em 
São Paulo. Agende-se!

reunião

GT-TI DISCUTE ADAPTAÇÃO À LEI
 DAS GORJETAS

A quinta reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia, que acontece 
nesta terça-feira (30), terá como tema central a adaptação dos estabe-
lecimentos à lei das gorjetas.  A ideia é abordar o sistema de frente de 
loja e trocar insights sobre como ele deve funcionar a partir de agora, 
englobando as modificações necessárias devido à nova legislação.

Além disso, o encontro irá receber apresentação sobre ERP / Gestão 
para o serviço de food service, conduzida por Modesto Sarto, diretor da 
RSITech. O objetivo é trazer informações sobre o sistema de informação 
que integra todos os dados e processos de uma organização.

Para confirmar presença é necessário enviar email para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

encontro

ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
SÃO TEMAS DO GT-SUPRIMENTOS!

Você sabe como armazenar corretamente seus produtos e distribui-los de forma 
ágil, com custos reduzidos? No GT-Suprimentos desta quarta-feira (31), a exe-
cutiva da Nimbi, Camila Domingues, traz apresentação com dicas para otimizar 
esses processos, incluindo a homologação e a certificação de fornecedores.

O encontro também irá discutir a questão dos itens gráficos padronizáveis, com 
definição dos fornecedores para a realização de concorrência. A reunião acon-
tece na sede da ANR, em São Paulo, das 10h às 12h. Para confirmar presença 
ou esclarecer dúvidas:

Encontro desta terça-feira terá ainda apresentação de ERP/Gestão 
para o serviço de food service
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Interessados têm até o dia 30 de junho para enviar o termo de adesão preenchido

Tribunal de Justiça do Estado acatou a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela associação

Associação subscreve, ao lado de outras entidades, campanha 
coordenada pela FIESP 

Evento está marcado para o dia 3 de agosto, em São Paulo

pesquisa

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A 5ª EDIÇÃO DA PESQUISA SALARIAL ANR

destaque

ANR CONQUISTA VITÓRIA SOBRE A LEI DO SAL NO ESPÍRITO SANTO 

acontece

ANR ENDOSSA MANIfESTO POR REfORMA POLÍTICA

evento

6º ENCOVISAS DISCUTE NOVA LEGISLAÇÃO DO SIf E ATUALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Um dos principais indicadores de gestão para os restaurantes, a Pesquisa 

Salarial ANR – levantamento voltado aos profissionais de RH do segmento – 
abre as inscrições para sua 5ª edição. Serão 64 cargos de bares, restaurantes 
e serviços de alimentação englobados pelo estudo, que funcionam como meio 
de avaliação das renumerações dos funcionários, além de ajudar a estimar se 
os valores estão de acordo com os praticados no mercado.

Na última semana, a ANR conquistou mais uma importante vitória em 
defesa dos direitos de seus associados. O Tribunal de Justiça do Espí-

rito Santo (TJES) acatou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
proposta pela entidade e decidiu que é inconstitucional a lei que proíbe 
a exposição de recipientes ou de sachês que contenham sal de cozinha 
em mesas e balcões de bares em lanchonetes no Estado. A decisão 
contrária à Lei Estadual nº 10.367/2015 aconteceu em votação realizada 
na última quinta-feira (25), conduzida pelo desembargador Ney Batista. 

Entre os argumentos apresentados pela ANR para derrubar a lei estavam 
a intromissão do Estado no exercício da atividade econômica privada, 
infringindo os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, vio-
lando assim os princípios da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Frente às constantes movimentações políticas e seu impacto negativo 
para o país, a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo) lançou no último dia 25 de maio o manifesto “Reforma Política 
Já”, publicado em alguns dos maiores meios de comunicação do país, 
entre os quais a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Com o apoio 
de dezenas de entidades de classe, entre as quais a ANR, a campanha 
pede uma profunda análise do sistema político brasileiro e a urgente 
reforma, a fim de que essas mudanças já estejam em vigor nas próximas 
eleições em outubro de 2018.

Para a ANR, o movimento é um passo importante para mostrar a insa-
tisfação das empresas e da sociedade em geral ante o momento pelo 
qual passa o país. Assim como a FIESP e as demais associações que 
apoiam o manifesto, a entidade acredita que esta é uma ação impres-
cindível para transformar verdadeiramente a nação brasileira. Para co-
nhecer mais sobre o projeto acesse: www.reformapoliticaja.com.br

Os restaurantes que desejam receber o produto final da pesquisa têm até 12/06 
para realizar a compra. Os valores variam a partir de R$ 1 mil para associados 
e de R$ 3 mil para não-associados. Antes disso, os participantes devem enviar 
o termo de adesão preenchido para comunicacao@anrbrasil.org.br até o dia 
30/06. Em 13/07, acontece a reunião com todos os inscritos para a definição 
dos cargos a serem pesquisados pelo estudo na edição 2017.

o
O 6º Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS) já tem data 
marcada. O maior e mais respeitado evento do setor vai acontecer no dia 3 
de agosto, a partir das 8h, em São Paulo. Realizado pela ANR, o encontro irá 
reunir representantes do segmento da alimentação fora do lar, incluindo os 
principais especialistas do país, para debater, entre outros temas, as novas 
legislações e o relacionamento entre os setores regulatórios e os regulados. 

Dividido em quatro painéis, o ENCOVISAS abre o dia de discussões com a pa-
lestra “As VISAs adaptam seus Procedimentos frente à Evolução Tecnológi-

ca dos Controles Gerenciais dos Restaurantes”. Na sequência, traz o debate 
“A Nova Legislação do SIF e as Principais Alterações para Restaurantes”.

Após breve pausa para o almoço, a partir das 14h15 o ENCOVISAS volta para 
o terceiro painel, no qual será discutido os “Mercados Municipais e o Cum-

primento das Exigências Sanitárias”. A palestra que encerra o dia aborda o  
“Cardápio Prático com Foco na Qualidade”. 

O evento tem previsão de término às 18h e espera repetir o sucesso dos anos 
anteriores. Para mais informações acesse: 

www.anrbrasil.org.br ou entre em contato pelo
 comunicacao@anrbrasil.com.br
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