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ESPECIALISTA ESCLARECE COMO MOTIVAR O JOVEM NO MERCADO DE
TRABALHO NO 1º RestauraRH - ÚLTIMAS VAGAS!

O

mercado de trabalho tem disputado
acirradamente a contratação de jovens,
que possam ocupar as lacunas de estágios e
trainees oferecidas pelas empresas. Com uma
visão de mundo bastante diferente dos pais ou
avós, esses novos profissionais tendem a mudar
de emprego várias vezes, em busca de algo que
possa satisfazê-los pessoal e financeiramente.
Esse desafio de atrair e reter os jovens será
um dos destaques do 1º RestauraRH, evento
pioneiro da ANR que acontece no dia 14 de
novembro, em São Paulo.
Durante o painel “Atração e Retenção de Bons
Profissionais: o jovem de hoje no trabalho”, o
executivo Andreas Auerbach, sócio da empresa
de pesquisa Box 1824 e diretor da Next, focada
nos novos códigos de trabalho, irá apresentar
dados sobre esses novos profissionais e a visão
que eles trazem de mundo. “Basicamente,
faremos uma construção que mostra muito dos
comportamentos emergentes do jovem que

nasceu no ambiente digital e como essa postura
molda os pensamentos deles, com diferentes
formas de ver o mundo. A partir disso, vamos
mostrar o impacto que têm em diversas frentes
como liderança, engajamento, produtividade, e
local de trabalho”, explica Andreas.
O palestrante ainda adianta que trará uma série
de dicas inseridas dentro desse contexto para
ajudar os empresários a conquistar os jovens
definitivamente. “Vamos mostrar como é possível
criar um ambiente atrativo para esse profissional
e mantê-lo engajado e interessado”, finaliza.
Para participar do 1º RestauraRH basta se inscrever pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou
pelo telefone (11) 3083-1931. O valor para associados é de R$ 200 e para não associados R$ 300,
incluindo pasta contendo programa oficial e bloco
de anotações, café da manhã, café da tarde, certificado de participação e senha de acesso às palestras. Restam poucas vagas. Participe!

CICLO DE DEBATES ANR SE TORNA MANUAL DE
DICAS PARA OS ASSOCIADOS

“Nessas reuniões temos visto orientações para a
utilização de equipamentos e instrumentos que
possam fazer uma redução do consumo da água.
Temos também debatido um incentivo para reciclagem e, em alguns casos, até para o reúso da
água”, explica Alberto Lyra, diretor executivo da
ANR. “Basicamente, o que vamos abordar no manual são as questões da demanda e da oferta de
água. Trataremos as sugestões de busca por arejadores, torneiras de vasão, entre outras infinitas
possibilidades para que os empresários implantem
em seus estabelecimentos e reduzam o consumo”.
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A

questão da crise hídrica, bem como a
consequente busca por alternativas no
controle do consumo de água e energia, são
assuntos constantes nos encontros realizados pela
ANR. Desde agosto, a entidade intensificou ainda
mais o trabalho de conscientização dos associados
quanto aos temas com a criação do Ciclo de
Debates, que reuniu importantes profissionais
e buscou discutir formas para otimizar o uso
desses recursos nos estabelecimentos. Agora, o
conteúdo abordado durante os encontros vai ser
compilado em um manual, que será distribuído
gratuitamente a todos os associados até a
primeira quinzena de novembro.

Ainda em produção, a ideia de desenvolver
esse material e abordar o tema com tamanha
seriedade já foi bastante bem recebida pela
mídia. Na última semana, o caderno Paladar,
do Estadão, e o programa Metrópole, da Rádio
Estadão, dedicaram espaço a iniciativa.
Até o momento já foram realizados três
encontros que vão conter seu teor no manual.
Mas não para por ai. O Ciclo de Debates da
ANR continua e já tem seu próximo encontro
marcado para o dia 18 de novembro, na sede
da entidade, na rua Pais de Araújo, 29, no Itaim.
Para participar basta se inscrever gratuitamente
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.com.br.

DEMORA NAS LICENÇAS DA PREFEITURA PARA
FOOD TRUCKERS IMPACTA SETOR

C

onsiderado como uma das modalidades
mais promissoras no ramo de comida de
rua, o Food Truck já desperta a cobiça do empresariado, que investe na aquisição de veículos adaptados para a preparação e venda
dos produtos, mas ainda esbarra em algumas
questões essenciais para sua expansão.
Entre as maiores queixas do setor encontra-se
a lentidão da administração municipal para a
expedição dos Termos de Permissão de Uso
(TPUs), que possibilitam o uso de espaços pú-

blicos para o comércio e venda de comida de
rua. Segundo dados da prefeitura, mais de mil
empresários pediram autorização para vender
comida na rua, mas dos 900 TPUs colocados
à disposição, só 27 foram efetivamente liberados até o dia 17 desse mês.
Com isso, crescem os valores cobrados pelos
espaços expositores de food truck, fator que
impacta diretamente na manutenção do negócio. Relatos dão conta de locais que chegam a
cobrar R$ 2,5 mil para o estacionamento de um
veículo no fim de semana. “Está todo mundo
chateado com os preços que estão sendo cobrados”, explica Márcio Silva, do Buzina Food
Truck, em entrevista concedida na última semana (22), para o jornal Estado de São Paulo.
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De acordo com dados da prefeitura, 300 pedidos de TPUs já estão com definição de
aprovação, faltando só cadastro da Vigilância
Sanitária para que sejam emitidos. Outros 500
estão em análise e até o início de 2015 tudo
deve estar regularizado.
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DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI VAI EXPLICAR COMPORTAMENTO DO
MERCADO EM MEIO A CRISE DE ÁGUA

N

esta terça-feira (28), a ANR promove a nona
reunião do GT-RH deste ano. Entre os assuntos que serão abordados durante o encontro,
destaque para a questão do fornecimento de
hortifrutis na cidade de São Paulo pelos próximos
meses. “A falta de água e o calor excessivo dos
últimos anos estão ocasionando uma bolha que
afeta o fornecedor e as produções, consequentemente”, afirma Enoir Oliveira, representante da
produtora e distribuidora Rio Acima, que estará
presente no encontro para debater o assunto.

Além disso, também serão discutidos o projeto
piloto de coleta de material orgânico em
restaurantes e o recebimento das contribuições
críticas ao PGRS, entre outros assuntos. O
encontro do grupo de trabalho acontece a
partir das 9h, na sede da ANR, na Rua Pais
de Araújo, 29. Mais informações pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br.
Para participar desse GT-RH (e dos demais GTs
da ANR) basta solicitar a sua inscrição. É gratuito!

USO DE SACOLAS PLÁSTICAS PASSA A SER PROIBIDO EM NOVEMBRO

O

A proibição passa a vigorar a partir de 6 de novembro de 2014 e impacta o serviço de delivery dos
restaurantes, que não poderá mais ser realizado
por meio de sacolas plásticas. Já nos estabelecimentos em que for possível o pedido de refeição
para viagem, a entrega ao consumidor não mais
poderá ser feita utilizando essa alternativa.
Para compensar a não distribuição ou a venda
das sacolas plásticas, o Procon recomenda, desde 2012, que os estabelecimentos comerciais
ofereçam uma opção gratuita para os consumidores. Entre as sugestões estão a oferta de caixas de papelão ou sacolas de pano e de papel.
Os estabelecimentos comerciais que fizerem uso
de sacolas ficam obrigados a afixar placas informativas com as dimensões de 40 cm x 40 cm, junto
aos locais de embalagem de produtos e caixas registradoras, com o seguinte teor: “POUPE RECURSOS NATURAIS! USE SACOLAS REUTILIZÁVEIS”.
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Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou
constitucional a Lei nº 15.374, de 2011, que
proíbe a distribuição gratuita e a venda de sacolas
plásticas a consumidores nos estabelecimentos
comerciais da cidade de São Paulo. O julgamento aconteceu no dia 1º de outubro e cassa liminar
que havia sido concedida em junho de 2011.

A placa deve ser afixada pelos estabelecimentos
que fizerem uso de sacolas de papel, pois as plásticas não podem ser mais utilizadas. Segundo o
entendimento do Dr. Carlos Augusto Pinto Dias,
consultor jurídico da ANR, essa placa só deve ser
colocada por estabelecimentos que fazem uso rotineiro e intensivo de sacolas, como é o caso dos
supermercados, não alcançando, portanto, os restaurantes que fazem pouco uso de sacolas. O descumprimento das disposições contidas na Lei nº
15.374/11 sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998.
O disposto nesta lei não se aplica às embalagens
originais das mercadorias, às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel, e às embalagens de produtos alimentícios que vertam água.

DIVERSEY CARE RENOVA PARCERIA COM ASSOCIADOS DA ANR

P

arceira da ANR desde o ano passado, a
Diversey, líder mundial em soluções de
higiene e limpeza, acaba de renovar o seu contrato como sócia-fornecedora da associação.
“Continuar ao lado da ANR traz para nós um
relacionamento mais próximo com os associados e clientes da entidade”, afirma Gabriela
M. Feliciano, do Trade Marketing da Diversey.
“Queremos que essa parceria perdure e seja
muito produtiva para ambos”.

Com mais de dez mil colaboradores em todo
o mundo e presença em mais de 175 países,
a marca oferece produtos inovadores no
segmento de higiene e limpeza para milhares de
clientes como hotéis e restaurantes.
A empresa faz parte da Sealed Air, com diversas
parcerias que criam valor para os clientes e
consumidores nas áreas de segurança alimentar,
sustentabilidade e proteção do produto.
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