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WORKSHOP: CONHEÇA A IMPORTÂNCIA DO RH PARA O SEU RESTAURANTE
A ANR irá realizar na tarde desta terça-feira (18) o 
workshop “Estruturando o RH de Seu Restau-
rante”, ministrado pela consultora e instrutora na 
área de gestão empresarial Flávia Campana Omori.

Entre os temas que serão tratados no encontro 
estão atividades básicas para a implantação da 
gestão de pessoas; recrutamento e seleção; admi-
nistração de pessoal; benefícios; treinamento e de-
senvolvimento; cargos e salários; e avaliação.

Dirigido a gestores administrativos, estratégicos 
e operacionais de restaurantes, bares ou lancho-
netes, o curso acontecerá das 14h às 17h, e os 
valores da inscrição são R$ 170 para associados e 

R$ 270 para não associados. Mais informações e 
inscrições pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo 
e-mail anr@anrbrasil.org.br. 

PRIMEIRO CÓDIGO DE ÉTICA DA AMÉRICA DO SUL É DOS
ADVOGADOS  E NASCEU EM SP HÁ 93 ANOS

COMPAGNIA MARINARA CELEBRA OS FRUTOS DO MAR

Não é de hoje que se dá importância à questão 
ética no exercício das atividades profissionais 
no Brasil. O primeiro Código de Ética Profis-
sional da América do Sul começou a ser elabo-
rado em 1921 pelo professor Francisco Morato, 
do Instituto dos Advogados de São Paulo.

Segundo o Portal da Memória da OAB-SP, um 
ano depois, em 1922, o Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros (IAB) designou uma comissão 

para apresentar um projeto de Código de Ética, 
a ser válido em todo o país, nos moldes do Có-
digo redigido pelos paulistas.

Com a criação da OAB em 1931, quase dez anos 
após o primeiro texto, o Conselho Federal pro-
pôs mudanças. As discussões se estenderam 
por três anos até que, em 15 de novembro de 
1934, foi aprovado o novo Código de Ética dos 
advogados do Brasil.

GT-SOLUÇÕES AMBIENTAIS DÁ DICAS DE SUSTENTABILIDADE  
PARA OS ASSOCIADOS

O GT-SA (Grupo de Trabalho de Soluções 
Ambientais) está elaborando dicas para os 
restaurantes irem se adaptando a um modelo 
sustentável de gestão.

Agumas iniciativas dependem apenas do pró-
prio estabelecimento e podem ser implanta-
das imediatamente. 

Entre as regras a serem observadas estão a se-
paração de resíduo orgânico do resíduo re-
ciclável, destinação adequada ao resíduo de 
óleo, manutenção preventiva dos equipamen-
tos e aplicação de metas de redução de gastos. 

 
A próxima reunião do GT-SA está programada 
para acontecer em 25 de março, na sede da 
ANR, em São Paulo.

ANR DÁ BOAS VINDAS AO VARANDA STEAK, NOVO 
 ASSOCIADO EM RIBEIRÃO PRETO 

O Varanda Steak, de Ribeirão Preto (SP), é o mais 
novo associado da ANR. A casa segue os mesmos 
preceitos do Varanda Grill, também associado e 

com dois endereços em São Paulo (Jardins e JK 
Iguatemi): qualidade do cardápio, excelência em 
serviç o, bom atendimento, práticas sustentáveis 
e responsabilidade social e empresarial.

Segundo Luciano de Andrade, diretor do Varan-
da Steak, o objetivo é agradar aos paladares mais 
exigentes com a qualidade Varanda. Entre os des-
taques da casa estão o ribeye, o bife de chorizo 
de acordo com a tradição argentina e a fraldinha 
ao gosto dos brasileiros. “A farofa do Varanda e o 
arroz Biro-Biro, que fazem sucesso em São Paulo, 
também estão no cardápio de Ribeirão Preto”, diz.

O restaurante Compagnia Marinara, ou Cia. Ma-
rinara, instalado na zona oeste de São Paulo há 
23 anos, tem no cardápio receitas preparadas à 
base de frutos do mar. Daí o nome, que em italia-
no significa Companhia Marítima, segundo seu 
proprietário, Raul Setti.

“Marinara se refere a tudo o que vem do mar”, 
diz ele. “Tanto é verdade que já vi até marca de 
biquíni chamada de alguma coisa Marinara”, afir-
ma Setti, cuja família é da região da Lombardia, 
na Itália, país onde viveu antes de montar o res-
taurante em São Paulo. 

Todos os pratos de frutos do mar do Compagnia 
Marinara têm em comum caldo de peixe e ervas 
aromáticas como base do preparo. “Nossa cozi-
nha não usa outros ingredientes já um pouco 
mais pesados, como creme de leite, por exem-
plo”, informa o empresário.

O Compagnia Marinara abre para atender aos 
clientes diariamente no almoço, e de segunda a 
sábado para o jantar. “Domingo à noite é o nosso 
descanso”, diz Setti.
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