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Oferecer informação qualificada 
e ampliar o alcance de atuação 

para profissionais de recursos huma-
nos de bares, restaurantes e redes de 
alimentação, são alguns dos principais 
objetivos do GT-RH (Grupo de Traba-
lhos de Recursos Humanos) da ANR. 

Por isso, de olho em inovações que 
possam trazer benefícios práticos 
para o setor, o GT-RH propôs orga-
nizar um novo evento, de periodi-
cidade anual, para os associados, 
diferente dos que compõem o Pro-
grama de Capacitação Profissional 
da ANR na área de RH, e vasto em 
informações como o ENCOVISAS, po-
rém com custo menor.

A programação, que está sendo finalizada pelo GT-RH, inclui dicas de como atrair bons profissio-
nais, debates sobre cargos e salários nas empresas de alimentação, apresentação das normas de 
saúde e segurança no trabalho, além de ideias de como montar e usar indicadores de RH.

O 1º RestauraRH, que será realizado no dia 12 de novembro, no auditório do CIEE, em São Paulo, 
é um iniciativa pioneira da ANR voltada aos profissionais do setor.

Mais de 50 proprietários e profissionais de 
restaurantes compareceram, na última 

quarta-feira (27), ao primeiro evento do Ciclo 
de Debates ANR. O Uso Racional da Água foi 
o tema de estreia deste espaço criado para es-
timular o desenvolvimento sustentável do setor 
e a redução de custos das empresas. Dois espe-
cialistas da SABESP falaram sobre a crise hídrica 
que afeta São Paulo e deram dicas aos associa-
dos sobre como combater vazamentos e redu-
zir o consumo de água.

No evento, a ANR fechou acordo com a SA-
BESP para inscrever, gratuitamente, grupos de 
associados para participar de curso que ensi-
na técnicas simples de combate ao desper-
dício e de pesquisa de vazamentos. O curso 
é ministrado em quatro horas, nas sedes das 
unidades de negócio da empresa de sanea-
mento. Os interessados poderão se inscrever 
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou 
pelo telefone (11) 3083-1931.

A palestra foi apresentada pelos técnicos Hélio 
Fernandes de Oliveira, coordenador do Progra-
ma de Uso Racional da Água (PURA) na Unidade 

de Negócio Norte da SABESP, e Fábio Marques 
Passos, gerente de relacionamento de Call 
Center. Para mostrar na prática como é possí-
vel economizar muitos litros de água fazendo 
pequenos ajustes, a SABESP levou até o audi-
tório o PURA-Móvel, equipado com torneiras e 
chuveiros que funcionam de verdade.

Oliveira abriu duas torneiras ao mesmo tempo 
no PURA-Móvel, sendo a primeira equipada 
com arejador (peça que mistura ar à água, re-
duzindo o seu fluxo, mas mantendo a sensação 
de volume e direcionamento de jato), e a outra 
sem o dispositivo. Após 30 segundos, o teste 
resultou em uma economia de quase 50% no 
consumo de água com o uso do arejador.

Ainda na apresentação, Oliveira mostrou aos 
associados como controlar o consumo com 
uma simples planilha, na qual é anotado dia-
riamente o volume em metros cúbicos regis-
trado no hidrômetro. O objetivo é identificar 
valores anormais que podem indicar que há 
vazamentos. “Este é um método simples e que 
dá resultados”, recomendou Oliveira.

A Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT) lançou em agosto o edital 

de concessão de uso para empresas interessa-
das em explorar comercialmente a atividade 
de Restaurante e Lanchonete nas dependên-
cias do Edifício Sede da ECT, localizado na Rua 
Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São 
Paulo. A oportunidade consiste em fornecer 

refeições (almoço e jantar) e lanches rápidos 
para os empregados, estagiários, prestadores 
de serviços e visitantes autorizados que fre-
quentam a instituição.

As empresas interessadas terão até o dia 9 de 
setembro para providenciar a documentação 
exigida e entregá-la na Sede da ECT. A vistoria 
do local a ser explorado, de área física de 1.575 
m², é facultativa e poderá ser realizada até o 
dia 2 de setembro.

O valor anual mínimo estimado pela ECT para 
essa contratação é de R$ 92.000,00 (noventa e 
dois mil reais). A data da primeira reunião pú-
blica de licitação acontece em 10 de setembro, 
às 9h, na sede da empresa.

A febre dos chamados Food Trucks – veículos 
com cozinha adaptada para oferecer comida 

na rua – não para de crescer. Desde a aprovação 
do projeto de lei que regulamenta esse comércio 
em São Paulo, em maio, empresários de todo o 
país voltaram sua atenção para esse mercado.

Depois do Rio de Janeiro, que espera a valida-
ção de um projeto similar, é Curitiba quem entra 
na lista de municípios que devem regulamentar 
a atividade em breve. Na cidade paranaense, o 
texto já foi protocolado na Câmara, e agora está 
em discussão na prefeitura. Se aprovada, a nor-
ma deve permitir que os caminhões funcionem 
mais perto da versão original americana, circu-
lando e parando em diferentes pontos da cida-
de ao longo do dia.

Nas próximas semanas está prevista uma reu-
nião para que se discuta o alinhamento do 
texto final do projeto, de autoria do vereador 
Helio Wirbiski (PPS). Em sua primeira versão, a 
lei abrangeria diferentes veículos, de vans a trai-
lers. Mas a Secretaria de Trânsito (Setran) tem 
restrições sobre alguns carros maiores, temen-

do que possam prejudicar o tráfego em deter-
minadas localidades. 

Os empresários da cidade, empolgados com a 
possibilidade de aprovação do projeto, estudam 
criar uma associação para acompanhar mais de 
perto as discussões sobre a lei. 

Para a ANR a aprovação da lei em Curitiba, as-
sim como foi em São Paulo, é mais uma fren-
te de negócios, de serviços e de geração de 
empregos na cidade. No entanto, a entidade 
ressalta a importância de que esse comércio 
atenda às mesmas normas trabalhistas e fiscais 
de bares e restaurantes.

Fundada pelo neto de italianos João 
Lellis, a LELLIS TRATORIA é um 

dos estabelecimentos mais tradicio-
nais em São Paulo. Desde 1964 se 
dedicando a gastronomia, foi só em 
1981 que o chef conseguiu realizar 
seu grande sonho e abrir seu pró-
prio restaurante. 

A casa é um sucesso entre os amantes da 
boa comida e é considerada por muitos a 

cantina italiana mais alegre e informal 
de São Paulo.  O restaurante, como o 
nome já diz, é um negócio de família, 
em que a tradição passa de pai para fi-

lho, assim como os segredos de preparo 
das deliciosas massas, risotos e carnes. 

ANR LANÇA EVENTO PIONEIRO PARA RHs DOS RESTAURANTES
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Fonte: Sabesp – Programa de Uso Racional da Água

CORREIOS ABRE EDITAL DE CONCESSÃO PARA RESTAURANTES
 E LANCHONETES NA SUA SEDE

FOOD TRUCKS CHEGAM A CURITIBA

LELLIS TRATORIA – A TRADIÇÃO ESTÁ NO NOME

SABESP AFIRMA QUE NÃO FALTARÁ ÁGUA ATÉ MARÇO NA CIDADE
AssociAdos poderão pArticipAr de turmAs exclusivAs em curso sobre uso rAcionAl dA águA

DICAS DE ECONOMIA
•  Não jogue óleo usado em frituras no ralo 

da pia para não contaminar a água

•  Evite fazer dessalgue de carnes em
  água corrente

•  Use espátulas ou escovas para limpar pa-
nelões e bandejas

•  Descongele carnes
  sob refrigeração

•  Proteja fogões com
   papel alumínio

•  Ao limpar pratos e utensílios, passe papel 
toalha para remover o excesso de gordura

Confira aqui o edital completo.

geradpregao@correios.com.br

Solicitações de esclarecimento sobre o edital 
deverão ser enviadas ao email:


