
Evitar o absentismo e a alta rotatividade de 
pessoal no ambiente de trabalho são desa-

fios que os profissionais de Recursos Humanos 
do segmento de alimentação fora do lar enfren-
tam atualmente. O assunto será um dos temas 
debatidos no 1º RestauraRH, que acontece em 
São Paulo, no próximo dia 14 de novembro. 

O quarto painel a ser abordado no evento 
“Indicadores de RH” terá como palestrante 
Reinaldo Chaguri, consultor de RH e coach 
da Soulan Recursos Humanos. Durante sua 
exposição, o profissional vai apresentar a gama 
de indicadores de RH disponíveis aos gestores 
da área, com exemplos de experiências práticas 
da sua carreira como executivo e consultor.

De acordo com Chaguri é fundamental 
debater esse tema em um setor que emprega 
um grande contingente de trabalhadores 
como o de food service. “Sabemos que 
empresários avaliam seus negócios com 
números e, portanto, nada mais coerente 
do que tentar mostrar a eles de uma forma 
mais objetiva o retorno que pessoas bem 
recrutadas, treinadas e motivadas podem 
trazer para sua organização”, conclui. 

O Ciclo de Debates organizado pela ANR 
vai realizar encontro com especialista da 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
para discutir o projeto de ciclofaixas na região 
da Avenida Paulista, em São Paulo. O objeti-
vo é analisar os impactos da implementação 
dessas vias para restaurantes, bares e redes de 
alimentação que atuam no local. 

Destaque na mídia desde que começaram a 
ser implantadas na cidade de São Paulo, as 
ciclofaixas têm dividido opiniões. Na região 
específica, há a possibilidade de impedirem 
a carga e descarga, além do embarque e de-
sembarque de passageiros em frente a alguns 
restaurantes, dependendo de onde forem ins-
taladas. Por isso, o encontro busca uma troca 
de experiências para que se viabilize uma for-
ma de minimizar os problemas que as novas 
faixas podem trazer aos empreendimentos.

O evento acontece no próximo dia 11/11 (terça-
feira), na sede da ANR, na Rua Pais de Araújo, 
29, cj. 165, Itaim Bibi, das 15h30 às 17h. Os 
interessados podem se inscrever gratuitamente 
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou 
pelo telefone (11) 3083-1931.
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Durante o encontro do GT de Soluções 
Ambientais, realizado na última semana, 

a questão do fornecimento de hortifrútis na 
cidade de São Paulo foi um dos principais temas 
abordados. Enoir Oliveira, diretor comercial da 
empresa Rio Acima, esteve no evento para mostrar 
como a crise hídrica tem afetado esse segmento, 
aumentando as perdas na produção e o preço dos 
alimentos, que deve sofrer nova alta em 2015. 

Desde o final do ano passado, poços de até 
50 metros de profundidade estão secando, 
principalmente nas regiões metropolitanas de 
São Paulo e em alguns municípios de Minas 
Gerais. Segundo Oliveira, esse quadro aponta 
que deve haver uma quebra na produção de 
cerca de 40%, em janeiro de 2015, para verduras 
e cítricos, principalmente.

Faltam medidas para que os produtores possam 
investir em equipamentos e instalações que 
possibilitem a produção com níveis reduzidos 
de água, como aqueles que empregam 
técnicas de gotejamento. “Outro fator é que os 

produtores não possuem garantias suficientes 
para se habilitarem a linhas de financiamento 
do BNDES”, comentou Oliveira. Assim, segundo 
ele, o método tradicional é mantido para a 
irrigação das plantações

Ao término do evento, Enoir convidou 
os associados da ANR para visitarem e 
conhecerem as operações com hortifrútis no 
Ceasa paulistano. A visita está agendada para 
as 14h30 do domingo, dia 09 de dezembro. Os 
interessados em participar devem se inscrever 
pelo comunicacao@anrbrasil.org.br.

CRISE HÍDRICA AFETA A PRODUÇÃO DE HORTIFRÚTI

PREFEITURA DE SALVADOR APRESENTA NOVO DECRETO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E GERA REAÇÃO CONTRÁRIA NO EMPRESARIADO LOCAL

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS SERÃO APRESENTADOS NO 
qUARTO PAINEL DO RestauraRH 
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A partir de 1° de janeiro de 2015, os restau-
rantes, bares e hotéis de Salvador passarão 

a ser responsáveis pelo descarte de resíduos 
sólidos dos estabelecimentos.  A norma está 
prevista no Decreto 25.316 do município e se-
gue a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
que torna o tratamento do lixo responsabilida-
de compartilhada, delegando às prefeituras a 
coleta apenas de domicílios e áreas públicas.

A edição, apresentada publicamente na última 
quinta-feira (30), gerou conflito entre o empre-
sariado local e a Prefeitura.  O grupo reclama 
o custo que a execução da Lei terá para o se-
tor. A falta de concorrência entre as prestado-
ras do serviço de coleta é outro ponto citado. 
Até quinta-feira existia apenas uma empresa 
cadastrada para atender os estabelecimentos, 
cobrando R$ 0,18 pelo quilo coletado. 

Atender as exigências da Lei federal e das legis-
lações municipais e estaduais tem merecido da 
ANR e de seu GT – Soluções Ambientais total 
atenção. Já foram feitas reuniões com consul-

torias e autoridades fiscalizadoras sobre o as-
sunto, com o objetivo de preparar um plano de 
gerenciamento padrão que atenda aos associa-
dos, com o menor custo possível.

Nesse sentido, a ANR vai receber, no próximo 
dia 25 de novembro, para uma reunião com 
seus associados, a Diretora de Planejamento e 
Desenvolvimento da AMLURB, Julia Moreno 
Lara. Na oportunidade serão acertadas as 
condições para que os restaurantes associados 
tenham um Plano para Resíduos Sólidos em 
São Paulo.

Cento e quarenta e cinco profissionais de RH e 
proprietários de restaurantes já confirmaram 
presença no 1º RestauraRH. Como você pode-
ria ficar de fora desse importante evento?

ÚLTIMAS VAGAS 

Faltam 15 vagas! Inscreva-se já! Escreva para comunicacao@anrbrasil.org.br

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
 DEIXA DE SER OBRIGATÓRIA

Os estabelecimentos que precisarem 
registrar na Junta Comercial os atos 

societários de extinção, redução de capital, 
fusão, cisão, incorporação, transformação 
e transferência de controle não precisam 
mais apresentar a certidão negativa de 
débito (CND). Isso porque a Lei Completar nº 
147/2014, que entrou em vigor em agosto 
desde ano, sofreu uma edição que desobriga 
a entrega do documento. 

“Muito embora tenha sido dispensada a apre-
sentação das certidões negativas de débito, a 

legislação determina expressamente a respon-
sabilidade solidária dos sócios e administradores 
pelos débitos da empresa, caso a baixa seja feita 
sem a apresentação das certidões negativas”, ex-
plica Carlos Augusto Pinto Dias, consultor ju-
rídico da ANR, em comunicado distribuído pela 
entidade na última semana. 

O advogado destaca ainda que a extinção 
da sociedade não afasta eventual cobrança 
ou lançamento de tributos, bem como a 
eventual imposição de penalidade contra 
seus sócios e administradores. 


