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ASSOCIADOS anr SÃO DISPENSADOS DA
CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA O PAT
Por decisão da Juíza da 16ª Vara Federal de São Paulo, os associados da ANR estão dispensados da necessidade de contratação de nutricionistas para se cadastrar ou renovar o cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), do Ministério do Trabalho. A exigência, estabelecida inicialmente pela Portaria
Interministerial nº 66/66 (e mantida pelas portarias posteriores que determinavam o recadastramento das
empresas), foi considerada ilegal pela justiça.
Embora a decisão já tivesse sido proferida há algum tempo, ainda faltava definir de que forma a liminar
seria cumprida, pois o recadastramento no site do Ministério do Trabalho não permitia ao órgão identificar as empresas beneficiadas pela sentença. Atendendo à solicitação da Associação – representada no
processo pelos advogados Carlos Augusto Pinto Dias e Eduardo Yoshikawa, do Escritório Dias e Pamplona
Advogados –, a juíza autorizou o cadastramento dos associados ANR no PAT por meio de carta com aviso
de recebimento (modelo foi encaminhado em comunicado por e-mail a todos os associados no dia 11 de
agosto) , até que outra forma seja disponibilizada pelo Ministério do Trabalho.

GT DE SUSTENTABILIDADE DISCUTE
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A ANR realizará nesta quinta-feira, dia 18, das 9h
às 11h, na sede da entidade, a primeira reunião do
Grupo de Trabalho de Sustentabilidade. A iniciativa
tem por objetivo auxiliar os associados a se adequarem às determinações da Lei 12.305/2010, que
se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Pauta:
• Instalação do Grupo de Trabalho e sugestão
de outros participantes;
• A Lei 12.305/2010 (Plano Nacional de Resíduos Sólidos) e o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos para os restaurantes;
• PNRS - o que temos com isso?
com José Valverde, especialista em Direito
Ambiental.
Ainda dá tempo de fazer parte do GT. Basta enviar
e-mail para amandabertoldo@anrbrasil.org.br, informando nome, cargo e telefone. Participe!

COMO ATENDER À LEI DE COTAS E INCLUSÃO
No dia 24 de agosto, a ANR promove um workshop sobre contratação de aprendizes, portadores de deficiências e estagiários em bares e restaurantes, direcionado a administradores, gerentes e profissionais de RH,
bem como franqueadores e franqueados.
Programa:
Parte I - Legislação, exigências, modelos de contrato e remuneração
Palestrante: Dra. Andréa Tavares - pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC/SP,
advogada do escritório Dias e Pamplona Advogados e consultora jurídica da ANR.
Parte II - Encontrando profissionais capacitados (painel informativo)
• Menor Aprendiz - Marta Cavalheiro, coordenadora da Associação Profissionalizante BM&FBovespa;
• Programa de Empregabilidade - Ana Paula Kloppe, da Fundação Dorina Nowill;
• Estagiários e Programas de Estágios - Luiz Gustavo Coppola, superintendente do Centro de Integração
Empresa Escola;
• Menor Aprendiz - Liliane Amélia Domingos, do Senac - SP;
• Cursos Preparatórios de Garçons - Anadelli, gerente de projetos da Ação Comunitária.
Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto pelo e-mail amandabertoldo@anrbrasil.
org.br. Para os integrantes do GT-RH, a inscrição é gratuita.

SEGURANÇA DE ALIMENTOS É TEMA DE FÓRUM
GRATUITO PARA ASSOCIADOS ANR
O LRQA Business Assurance Brasil promove no dia 1º de setembro o fórum “Criação de uma cultura de
segurança nos alimentos” com o objetivo de discutir, esclarecer dúvida e trocar experiências sobre questões de segurança dos alimentos.
O Fórum contará com a presença de especialistas no assunto da Global Food Safety Initiative (GFSI), da
Foundation for Food Safety Certification (FSSC) e de empresas que já possuem a certificação FSSC 22000.
Associados ANR podem se inscrever gratuitamente pelo site http://www.lrqa.com.br/noticias/eventos/
view.asp?id=23 até o dia 26 de agosto. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (11) 35233957, com Beatriz Del Sion.

DINHOS E AGUZZO SÃO OS
NOVOS ASSOCIADOS ANR
Os restaurantes Dinho´s e Aguzzo Caffè e Cucina são os novos integrantes da ANR. Inaugurado
em 1960, o Dinho´s é um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo, responsável por introduzir
no mercado nacional o conceito das churrascarias
sofisticadas, com carnes e acompanhamentos nobres e ambiente requintado. Em funcionamento
desde 2006, o Aguzzo Caffè e Cucina é famoso pelo
cardápio que reúne receitas artesanais de diversos
cantos da Itália. Sejam bem-vindos!
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