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ANR tem reunião sobre lei paranaense que obriga
alteração de cardápios
A Associação Nacional de Restaurantes promove
nesta quarta-feira (2), reunião sobre a Lei 17.604,
do Estado do Paraná. A norma, aprovada em junho, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da quantidade de calorias, presença de
glúten e lactose nos cardápios de bares, restaurantes, hotéis, fast-foods e similares.
Os associados, com estabelecimentos naquele
estado, vão discutir os impactos que a legislação
trará aos restaurantes e as medidas que podem
ser tomadas para diminuir os possíveis efeitos negativos de sua implantação. Os restaurantes têm
até dezembro para se adaptarem à legislação.

Gestão da Qualidade: novo
curso tem vagas limitadas
A gestão de qualidade dos restaurantes é o
tema do mais novo curso oferecido pela ANR.
As inscrições estão abertas para a primeira turma do workshop, que acontece dia 16 de outubro na sede da associação. O conteúdo será
apresentado pela psicóloga e consultora em
gestão empresarial Flávia Campana Omori.
O objetivo é apresentar ferramentas de gestão da qualidade para aprimoramento de processos e ampliação dos controles existentes
na empresa. Os preços variam entre R$ 100,00
e R$ 200,00, com o material incluso. Mais informações e inscrições no site da ANR e pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

Vagas esgotadas para a
2ª turma do Workshop de
Avaliação de Desempenho

As vagas para a segunda turma do Workshop de
Avaliação de Desempenho já se esgotaram. O curso
acontece no dia 9 de outubro na sede da ANR e é destinado a profissionais de Recursos Humanos e outros
interessados. A exposição será feita pela psicóloga e
consultora Marcia Zaia.
A aula aborda a avaliação de desempenho baseada
nas competências dos colaboradores. Esse método
busca auxiliar na identificação de potenciais de cada
funcionário e oferece meios de aprimoramento para
o colaborador e para o gestor. Para mais informações
sobre inscrições e próximas edições, visite o site da
ANR ou entre em contato pelo e-mail comunicacao@
anrbrasil.org.br.

Restaurantes de hotéis buscam a ANR
Os restaurantes de hotéis estão descobrindo as
ferramentas vitais para enfrentar os problemas
e diversidades do setor oferecidas pela ANR. Depois do Badebec, agora é a vez do Guest 607. Entre os motivos principais para esta procura estão:
1. As soluções encontradas nas reuniões mensais
dos 5 diferentes grupos de trabalho;

O local é um Bed and Breakfast, especializado em
cozinha brasileira contemporânea, e que possui
um elaborado cardápio de drinques exclusivos. O
som ambiente, leve e descontraído, é composto
por uma seleção multicultural, que vai do cool
jazz à música brasileira.

2. Os workshops e cursos do Programa de Capacitação Profissional ANR, que são ministrados unicamente por técnicos especialistas na área;
3. A possibilidade de contar com informativos,
preparados por experts, especialmente voltados
às questões que cotidianamente afetam os restaurantes e bares.
E o mais novo associado da ANR é o hotel-restaurante Guest 607. O charmoso estabelecimento
fica em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Grupos de Trabalho: Participe e Ganhe!
Todos os meses, na sede da ANR, são promovidas reuniões temáticas entre gestores dos restaurantes sobre diversos assuntos de interesse ao setor. São cinco Grupos de Trabalho: Tributário, Técnico,
Recursos Humanos, Comunicação e Marketing, e Sustentabilidade. Para participar, basta indicar um
representante pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.com.br. A agenda, com as datas previstas de cada
encontro, estão no site da ANR e também são enviadas periodicamente pela equipe da associação.

Le Jazz e Vinheria Percussi são destaques do corredor
gastronômico da Rua dos Pinheiros
Dois restaurantes associados da ANR, o Le Jazz
e a Vinheria Percussi, foram apontados pelo
caderno Comida, da Folha de S. Paulo, como
destaques gastronômicos da Rua dos Pinheiros, em São Paulo. A reportagem, publicada na
quarta-feira (25), afirma que nos últimos anos
a região tem se tornado um polo de atração de
empreendimentos do tipo. “Quando decidimos o ponto, muita gente estranhou. Acharam
que o Le Jazz seria mais refinado que a rua, mas
ele tem tudo a ver com ela”, disse o proprietário, Chico Ferreira, à Folha.
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