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Sustentabilidade
Com o intuito de auxiliar seus associados a se adequarem às determinações da Lei 12.3050/2010, que
trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ANR está colhendo adesões para a criação do Grupo de
Trabalho de Sustentabilidade.
Além de discutir as obrigações e as responsabilidades de bares e restaurantes previstas na Lei – que deverá entrar em vigor em 18 meses –, o novo GT também irá propor ações práticas e auxiliar na implantação
de projetos relacionados à sustentabilidade. Entre as atividades previstas está o gerenciamento integrado
de resíduos sólidos, por meio da reciclagem e da compostagem.
Os interessados em fazer parte do GT - Sustentabilidade deverão enviar solicitação para o e-mail
amandabertoldo@anrbrasil.org.br, informando nome, cargo, telefone e e-mail para contato. As reuniões serão realizadas toda segunda quinta-feira de cada mês, na sede da ANR, no período da manhã (com
horário a definir).

Novo workshop
No dia 24 de agosto, a ANR irá promover um workshop sobre a contratação de aprendizes, portadores
de necessidades especiais e estagiários em bares e restaurantes. Voltado para administradores, gerentes e
profissionais de RH, bem como fraqueadores e franqueados, o evento será realizado no auditório do Conselho Regional de Química, das 14h30 às 17h, em duas partes.
Na primeira metade do encontro, a advogada Andréa Tavares, do escritório Dias e Pamplona, consultora
jurídica da ANR e pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho, irá falar sobre os principais
aspectos das legislações que tratam da contratação desses colaboradores. Entre os assuntos abordados
estarão modelos de contrato, remuneração, férias, vale-transporte, FGTS, entre outros. A segunda parte do
workshop contará com a presença de representantes da APBMBovespa, da Fundação Dorina Nowill e do
CIEE, que irão relatar suas experiências sobre o assunto e falar dos processos para a seleção de candidatos.
Inscrição – Integrantes do GT-RH poderão se inscrever gratuitamente até o dia 22 de agosto. Associados
ANR e estudantes pagarão R$ 50 reais, até o dia 10 de agosto, e R$ 70 reais, de 11 a 22 de agosto. Para cada
dois inscritos pagos, a terceira inscrição da mesma empresa associada é gratuita. Já os não associados poderão se inscrever por R$ 100, até o dia 10 de agosto, e por R$ 140, de 11 a 22 de agosto.

Plenária
No dia 4 de agosto, será realizada a quarta reunião plenária da Associação em 2011. Entre os assuntos
previstos na pauta de discussão estão os projetos de lei e as determinações legais referentes à gorjeta,
valets, couvert, certidão negativa de débitos trabalhistas, entre outros temas. O encontro será realizado na
Hamburgueria Nacional, das 15h15 às 17h15.
Confirme sua presença pelo e-mail amandabertoldo@anrbrasil.org.br. Participe!

Novos associados
A ANR está como novos associados. Os mais recentes integrantes da Associação são os restaurantes Fogo
de Chão, Churrascaria Os Gauderios, Fogos Churrascaria, Café Girondino, Restaurante Cantaloup e
Mabella &TonTon Steak House. Sejam todos bem-vindos!

Impressões com desconto
A ANR firmou acordo com a Paper Express para
o oferecimento de serviços de impressão de cardápios, displays, prismas de mesa, cartazetes, entre
outros. A parceria prevê a impressão digital e offset
em papéis especiais e promoções individualizadas.
Para receber os descontos especiais, no entanto,
é necessário mencionar o acordo ANR / Paper Express. Conceituada em todo o país, a gráfica conquistou, neste ano, o Forest Stewardship Council
(FSC), selo da Apcer, organização internacional que
certifica empresas e instituições que promovem
ações sustentáveis. Mais informações pelo telefone
2219-7500 ou pelo site.
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