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NOVAS PARCERIAS NO ENCOVISAS

A

s empresas Bayer e Topema se juntam aos
apoiadores da terceira edição do ENCOVISAS, respectivamente com cotas Hospitalidade
e Bronze. Para o próximo Encontro Nacional de
Vigilâncias Sanitárias, que se realizará em São
Paulo, em 7 de agosto, ainda há oportunidades
para novas adesões.
Nas últimas semanas, a ANR também estabeleceu parceria de mídia com a NutriNews que,
pelo segundo ano, participa da cobertura do
ENCOVISAS. No site da publicação já há desta-

que para o evento, e a empresa sorteará dez assinaturas da revista durante o encontro.
O 3º ENCOVISAS será realizado das 8h às 18h no
Conselho Regional de Química de São Paulo, localizado na Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros.
Para inscrições, restam poucas vagas. As empresas interessadas em inscrever seus funcionários devem clicar aqui ou entrar em contato
pelo telefone (11) 3083-1931 ou e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

LEI ESTENDE DIREITOS DA TRABALHADORA GESTANTE

N

o último 26 de junho, o Diário Oficial publicou a Lei complementar nº 146/2014,
que estende a estabilidade no emprego após
o parto, no caso de morte da gestante, ao detentor da guarda da criança. Este beneficiário
também terá direito a não ter o contrato de trabalho rescindido sem justa causa por até cinco
meses após o parto. Confira a Lei abaixo:
Lei Complementar nº 146, de 25.06.2014
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Estende a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora
gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O direito prescrito na alínea b do inciso II
do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, nos casos em que ocorrer o faleci-

mento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

RESTAURANTES INVESTEM EM TECNOLOGIA EM PROL DE
AGILIDADE PARA OS CLIENTES
passaram a ter com a adoção da tecnologia foi a
possibilidade de fazerem o pedido diretamente
de suas mesas usando o celular, eliminando as
filas que antes preocupavam Shaich.
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Outros restaurantes também têm apostado
em tecnologia como é o caso do Applebee’s
nos Estados Unidos, que está testando sistemas de pedidos online e pagamentos via
tablet, e do O Chili’s Grill & Bar, uma cadeia
de restaurantes americana, que adotou fornos computadorizados que usam correias de
transporte, tecnologia de infravermelho e ar
quente para preparar comida.

F

icar esperando em filas é um momento quase sempre desagradável para os clientes de
restaurantes. Mas para o norte-americano Ronald M. Shaich, diretor executivo do Panera Bread, uma rede de cafés com 1.380 unidades nos
Estados Unidos, isso pode estar mudando. Sob o
argumento de que é preciso dar maior agilidade
aos pedidos dos clientes e evitar filas, o diretor
investiu US$ 42 milhões em tecnologia.
“O objetivo é eliminar pontos de atrito de forma
que os clientes tenham uma experiência melhor,
pois isso ajudará nosso negócio”, declarou Shaich. Entre as novidades que os clientes do Panera

De acordo com Wyman Roberts, presidente
da Brinker International, que opera o Chili’s, a
tecnologia vem ajudando os clientes da rede a
fazer os pedidos e controlar melhor sua experiência, fato que seria muito bom para o negócio.
No Brasil, restaurantes também têm adotado
a tecnologia para agilizar os atendimentos e
diminuir os custos. Dentro desse universo tecnológico, os programas para delivery estão
entre os que fazem mais sucesso. A proposta
é substituir a ligação (e as insuportáveis musiquinhas de espera) por alguns cliques. Para
o cliente, a grande vantagem é não ter custo
extra e livrar-se da espera.

ESPECIALISTA NA TÉCNICA ALEXANDER ESTARÁ EM SÃO PAULO
NO MÊS DE AGOSTO

A

Técnica Alexander, treinamento de reorganização corporal, apresentado pela especialista
Isabel Sampaio, está de volta a São Paulo no mês
de agosto, em workshops sobre o tema.
Os interessados em participar poderão se inscrever em “Introdução À Técnica Alexander”, que
acontece no dia 2 de agosto, ao custo de R$ 130.
Há a opção de aulas individuais as terças e quintas, ou as quartas-feiras, com valores de R$ 110
(uma aula) a R$ 540 (6 aulas).
De acordo com Isabel, a técnica ajuda a aumentar
a consciência sobre o corpo, melhorando o estado
físico e mental e ajudando no conforto em qualquer posição. Os aprendizados podem ser muito

úteis para os profissionais
de bares e restaurantes,
que ficam muito tempo
em pé. Com o aprendizado
da técnica, segundo a especialista, é possível eliminar
esforços desnecessários,
gastar menos energia
e ganhar mais produtividade.
Inscrições
e mais informações
entre em contato pelo email isabel@penserenactivite.fr
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L’ENTRECÔTE DE PARIS

O

L’Entrecôte de Paris encontrou em um
dos mais tradicionais pratos da França a
inspiração para seu nome e para conquistar os
paladares mais aguçados e exigentes. A proposta é oferecer a seus clientes um único prato
no cardápio, o entrecôte fatiado e coberto por
um molho secreto à base de mostarda e ervas,
acompanhado de batatas fritas, como servido
em alguns restaurantes parisienses.

Para os brasileiros, o corte equivale ao contrafilé magro, famoso por sua maciez e suculência.
O segredo do molho tão marcante é passado
de geração a geração. A curiosidade das pessoas em provar essa delícia faz do restaurante um
dos mais procurados e bem avaliados do país.
A casa possui filiais em São Paulo, Campinas,
São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Brasília,
Salvador, além de Miami, nos Estados Unidos.
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