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destaque

É NESTA QUINTA-FEIRA! RESTAURA RH REÚNE ESPECIALISTAS PARA
DISCUTIR A REFORMA TRABALHISTA E A LEI DAS GORJETAS
Encontro também irá abordar o desenvolvimento de lideranças, os altos custos com a
rotatividade de funcionários e as mais modernas ferramentas para recrutamento

uma apresentação da consultoria Korn Ferry/Hay Group em Os altos custos
da rotatividade de funcionários. Baseados nos resultados dos estudos e levantamentos que fazem, os palestrantes Elton Moraes e Diego Furtado, vão
explicar o motivo da alta rotatividade nas empresas e como evitá-la.
Modernas ferramentas para recrutamento, quarto painel do dia, terá a pre-

Acabou a espera. Nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, acontece o 4º Res-

sença de Samantha Canhedo, gerente de RH do Giraffas, de Kira Kimura,

tauraRH, evento pioneiro do setor de Recursos Humanos com foco na alimen-

gerente de RH do Infojobs, de Pedro Meira, gerente de Negócios do Nube, de

tação fora do lar. O encontro terá casa cheia para acompanhar os debates

Marcelo Cardoso, diretor da Emprego Ligado e de Andreza Nogueira, gerente

que envolvem importantes assuntos do setor, como o impacto da Reforma

Comercial do Vagas.

Trabalhista e a adequação dos estabelecimentos à lei das gorjetas.

Encerrando o dia, estará em pauta a lei das gorjetas, que será abordada por

Às vésperas da nova legislação do trabalho entrar em vigor – as normas

Andrea Carolina da Cunha Tavares, sócia da Dias e Pamplona Advogados, por

passam a valer a partir de 11 de novembro –, o RestauraRH abre os painéis do

Mariana Malagutti, diretora de RH da Cia. Tradicional e por Erik Momo, só-

dia com A Reforma Trabalhista - principais alterações, vantagens e desvanta-

cio-diretor da 1900 Pizzeria. No evento, também serão distribuídos dois guias

gens para o setor de restaurantes e redes. José Pamplona, sócio da Dias e

editados pela ANR com mais informações relacionadas à lei das gorjetas e à

Pamplona Advogados, Fernando de Paula, diretor da Arcos Dourados (McDo-

reforma trabalhista.

nald’s) e Valéria Duarte, diretora de RH do The Fifties, sobem ao palco para
explicar as implicações das mudanças no dia a dia das empresas e debater
como elas alteram as relações de trabalho no segmento.

A 4º edição do Restaura RH acontece no

Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo.

Na sequência, Desenvolvimento de lideranças terá a participação de Vinicius
Abramides, sócio-diretor da Cia. T.C. À tarde, as discussões começam com

encontro

LEI DAS GORJETAS TAMBÉM SERÁ DESTAQUE NA QUINTA PLENÁRIA ANR 2017
Reunião marcada para terça-feira (7) fará balanço dos termos de implantação já efetuados;
encontro também irá abordar a Reforma Trabalhista e o RestauraRH

A semana será agitada para os associados ANR. Dois dias antes do
RestauraRH, acontece a quinta Reunião Plenária da entidade em 2017
que, inclusive, terá o evento como um dos temas. O foco dos debates,
no entanto, será a lei das gorjetas. Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e
Pamplona Advogados e consultor jurídico da entidade, irá apresentar um
balanço dos termos de implantação já efetuados, abordar a tributação das
gorjetas, a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com o
Sindifast e as possíveis alterações na CCT específica das gorjetas.
O encontro também irá discutir o novo Sindicato Patronal em Osasco e
Barueri, a Reforma Trabalhista e a 2ª edição do Compêndio de Legislações.
Durante a Plenária haverá ainda apresentação do sócio fornecedor
NetLogics e introdução dos novos associados.
A reunião acontece nesta terça-feira (7), das 15h às 17h, na sede da
ANR em São Paulo. Para confirmar presença, por favor, encaminhe um
e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

agenda

REUNIÃO DO GT-TEC ACONTECE NA PRÓXIMA SEMANA!
No dia 14 de novembro, o GT-TEC, Grupo de Trabalho Técnico da ANR, irá se reunir na sede da
entidade em São Paulo. A pauta do encontro está sendo finalizada e deve ser enviada aos associados até o final desta semana. Anote na agenda e programe-se!

agenda
GT-TEC: Grupo de Trabalho Técnico da ANR

14/11

reconhecimento

D.O.M. E TUJU ESTÃO NO RANKING
50 BEST AMÉRICA LATINA
Dois associados ANR garantiram posições de destaque no ranking 50
Best América Latina, que lista os principais restaurantes da região.
Comandado por Alex Atala, o paulistano D.O.M. foi o brasileiro mais
bem colocado, em 3º lugar. “Ficamos muito felizes de estar mais uma
vez nesta lista. Mas o que me deixaria muito contente seria ver jovens
chefs brasileiros nessa listagem, que tem a grande função de abrir as
portas para novos cozinheiros. O Brasil, venho repetindo isso nos últimos anos, é o maior celeiro do mundo de jovens chefs”, afirma Atala.
O Tuju, também associado ANR, se manteve no 45º lugar. No total, foram oito representantes brasileiros. O prêmio é uma subdivisão dos 50
melhores do mundo e tem um júri composto por chefs, restaurateurs,
foodies e jornalistas de toda a América Latina.

lançamento

CHIQUINHO SORVETES LANÇA PRODUTOS
COM AÇAÍ
A rede Chiquinho Sorvetes, associada ANR, lançou novos produtos que
têm como base o açaí. Entre as novidades, o Shake Mix de Açaí e o Açaí no
Cone, com acompanhamentos como banana, farinha láctea, leite condensado com morango e leite condensado com Ovomaltine e chantilly. Outra
opção é o Açaí no Copo, que permite escolher três complementos.
“Há tempos comercializávamos açaí em nossa rede. Porém, com a ascensão
do produto, era preciso acompanhar a preferência dos consumidores e, para
isso, entendemos que precisaríamos mudar a maneira de servi-lo”, explica
Elisane Bitencourt, responsável pelo desenvolvimento de novos produtos.
As novidades já estão disponíveis nas lojas da rede.

www.anrbrasil.org.br
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