Boletim Semanal de Informações
Número 197 - ano 5
15 de abril de 2013

Encovisas já tem temas definidos
Os profissionais do Grupo de Trabalho Técnico
da ANR (GT-TEC) definiram, na reunião do
último dia 09, os temas para o 2º Encovisas
(Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias).
O primeiro painel trata da categorização
dos restaurantes nas cidades sedes da Copa
das Confederações de 2013 e da Copa do
Mundo de 2014. O segundo assunto do
encontro será a diferenciação das legislações
sanitárias aplicadas em cada estado e como
os restaurantes podem se adequar mais
facilmente a cada uma delas.

O Painel III vai discutir quais as competências
que cada órgão de fiscalização tem sobre
estabelecimentos de alimentação fora do lar.
O último tema trata do impacto que as novas
técnicas e tecnologias do setor têm sobre a
legislação atualmente em vigor no país.
O 2º Encovisas acontece no dia 1º de agosto,
no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros. O
evento terá a participação de representantes
de vigilâncias sanitárias de diferentes cidades
brasileiras e de especialistas do setor.

Gestão de resíduos sólidos volta à pauta da ANR
Na abertura do GT-TEC foi definido o retorno das atividades do Grupo de Trabalho de
Sustentabilidade da ANR, criado para auxiliar os associados na gestão de resíduos
sólidos para o setor de alimentação fora do lar. O assunto é importante já que, a
partir de 2014, os restaurantes terão que se adequar às determinações da Lei
12.305/2010, que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O diretor executivo Alberto Lyra apresentou duas propostas de empresas que
fazem esta gestão para avaliação do grupo. Na sequência, foi definida também
a criação de uma força-tarefa para levantar mais projetos neste sentido e
apresentá-los aos membros do GT. Uma nova reunião para a discussão do
assunto foi agendada para o dia 24 de abril, às 09h, na sede da ANR.

Seu RH está bem estruturado?
Já estão abertas as inscrições para o workshop
“Estruturando o RH de seu Restaurante”,
organizado pela ANR e agendado para o dia
07 de maio. O objetivo do curso é apresentar
ferramentas que ajudam a ampliar as
atividades da rotina de um departamento
pessoal, estruturar a área de recursos
humanos e aprimorar a gestão de pessoas
em pequenas e médias empresas.
O treinamento tem 2 horas e 30 minutos de
duração e consiste em uma palestra seguida
de dinâmica de grupo com os participantes. O
conteúdo é dividido em sete partes: atividades
básicas para a implantação da gestão de
pessoas; recrutamento e seleção; treinamento
e desenvolvimento; administração de pessoal;
benefícios; cargos e salários; e avaliação.

O curso é ministrado pela psicóloga
Flávia Campana Omori, que trabalha
como Consultora e Instrutora na área de
Gestão Empresarial desde 1995, tendo sido
responsável pela implantação de Sistemas
de Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental,
Melhoria de Processos de Atendimento em
diversas áreas de Recursos Humanos.
O investimento é de R$ 30,00 para os associados
que fizerem a inscrição até o dia 25 de abril, e,
entre 26 de abril e 03 de maio, R$ 45,00. Para
não-associados, os valores são de R$ 80,00 e
R$ 120,00, respectivamente. O valor inclui CD
com palestra de apresentação e certificado de
participação. Os interessados devem se inscrever
pelo e-mail comunicação@anrbrasil.org.br e as
vagas são limitadas.

Serviço: Estruturando o RH de seu Restaurante
Público-alvo: gestores administrativos, estratégicos e operacionais de restaurantes, bares ou lanchonetes.
Carga horária: 2 horas e 30 minutos
Dia: 07 de maio
Horário: das 14h30 às 17h
Local: sede da ANR; Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj. 11, Pinheiros. São Paulo, SP.

GT-RH traz as novidades relevantes sobre o setor
O Grupo de Trabalho de Recursos Humanos se
encontra na próxima quinta-feira, 18 de abril.
Entre os assuntos em pauta, se destacam os
recentes entendimentos sobre jornada móvel
e variável, diferenciação entre acordos e
convenções coletivas, negociações da entidade
com o Sindifast (Sindicato das empresas de
refeições rápidas de São Paulo) e acordos para
compensação de horas trabalhadas em feriados.

A reunião acontece entre as 15h30 e às 17h30,
na sede da ANR.
Antes do encontro, às 14h40, acontece uma
reunião para discutir os detalhes para a 2ª Pesquisa
Salarial com os associados da ANR, que se estende
até o início do GT. Para mais informações, entre em
contato pelo e-mail comunicação@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

Plenária já tem data marcada
A próxima reunião Plenária da ANR está agendada para o dia 25
de abril, às 15h. O encontro, que acontece a cada dois meses,
reúne representantes das empresas associadas para debater
assuntos relevantes para o setor.
O local do encontro e a pauta com os assuntos a serem discutidos
serão comunicados em breve. Para mais informações, entre em
contato pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo
telefone (11) 3083-1931.
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