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A ANR está com inscrições abertas para os interessados em participar do Grupo de Trabalho de Susten-
tabilidade. O GT tem por objetivo auxiliar os associados da entidade a se adequarem às determinações da 
Lei 12.305/2010, que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O Grupo discutirá as obrigações e responsabilidades de bares e restaurantes previstas na Lei – que deve-
rá entrar em vigor em 18 meses –, além de propor ações e auxiliar na implantação de projetos relacionados 
à sustentabilidade, como reciclagem e compostagem. 

Para fazer parte deste GT é fácil: basta enviar e-mail para amandabertoldo@anrbrasil.org.br, informan-
do nome, cargo e telefone. A primeira reunião do novo GT já tem data definida: será no dia 18 de agosto, 
das 9h às 11h, na sede da ANR. Participe!

Novo GT ANR discuTe Ações pARA GesTão de Resíduos sólidos

A ANR realizou na quinta-feira, dia 4 de agosto, a 4a reunião plenária de 2011. No evento, prestigiado por 
cerca de 50 pessoas, foram discutidos assuntos de interesse do setor, como a instituição da Certidão Ne-
gativa de Débitos Trabalhistas e da lei que restringe o incentivo ao aumento de velocidade por motoboys. 
Outros assuntos debatidos na reunião foram o Projeto de Lei que pretende regulamentar o fornecimento 
de couvert e ações em tramitação na Câmara e no Senado Federal relacionados às gorjetas. 

A Plenária contou também com as participações do deputado estadual Fernando Capez – que firmou 
compromisso de interceder pelo setor junto ao Poder Legislativo e ao Governo Estadual – e de Reinaldo 
Lourenço, representante da WGR Ignitron, empresa de componentes elétricos, que falou sobre as medidas 
que os estabelecimentos podem adotar para evitar desperdício na conta de energia.  O evento contou 
ainda com as presenças do consultor jurídico, da consultora técnica e do assessor de imprensa da ANR, que 
esclareceram as dúvidas dos participantes. 

TemAs de iNTeResse do seToR são 
desTAque em ReuNião pleNáRiA

como coNTRATAR ApReNdiz, poRTAdoR de deficiêNciA e esTAGiáRio  
Continuam abertas as inscrições para o workshop sobre contratação de aprendizes, portadores de deficiên-

cias e estagiários em bares e restaurantes. Os integrantes do GT-RH poderão se inscrever gratuitamente até 
o dia 22 de agosto. Associados ANR e estudantes pagarão R$ 50,00, até o dia 10 de agosto, e R$ 70,00, 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$ 100,00, até o dia 10 de agosto, e por R$ 140,00, de 11 a 22 
deste mês. Os interessados podem encaminhar e-mail para amandabertoldo@anrbrasil.org.br. 

Direcionado a administradores, gerentes e profissionais de RH, bem como franqueadores e franqueados, 
o evento contará com a presença da advogada Andréa Tavares, do escritório Dias e Pamplona, que aborda-
rá os principais aspectos das legislações que tratam da contratação desses colaboradores. Representantes 
da APBMBovespa, da Fundação Dorina Nowill e do CIEE também participarão do workshop, relatando suas 
experiências sobre o assunto e explicando os processos para a seleção de candidatos. O workshop será 
realizado no dia 24 de agosto no auditório do Conselho Regional de Química, das 14h30 às 17h. 

oRGâNico e pRemiAdo
Associado ANR, o Le Manjue Bistrô, na Vila Nova 

Conceição, é o primeiro restaurante orgânico 
brasileiro a ter o selo do Instituto Biodinâmico 
de Desenvolvimento, referência nacional em cer-
tificação de entidades e produtos orgânicos. O 
restaurante tem como projeto usar ingrediente 
locais que são cultivados e produzidos a partir de 
métodos sustentáveis. 

Novos AssociAdos
A ANR conta com oito novos restaurantes associados. São eles: Frooty Açaí, Didio Pizza, Tostare Café, 

Zena Caffè Roasted Potato, Ici Bistrô, Tappo Tratoria e 210 Diner. Sejam todos bem vindos!


