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ANR REFORÇA SUA ATUAÇÃO DIANTE
DA CRISE DE ABASTECIMENTO

D

esde o ano passado, a ANR vem promovendo diversos encontros para debater
alternativas no consumo de água e medidas que podem ser implementadas para garantir o funcionamento dos estabelecimentos
associados à entidade. No fim de janeiro, a diretoria da associação decidiu criar o Comitê da
Crise da Água, que teve sua primeira reunião
realizada no último dia 12.
“A ANR está bastante atenta ao problema da
falta de água, que já não é uma questão apenas
de São Paulo. Todos os dias buscamos novas
ideias e sugestões realistas para que os restaurantes enfrentem o problema e consigam efetivamente trabalhar”, diz o diretor executivo da
ANR, Alberto Lyra.
Em 2014, o “Ciclo de Debates ANR” abriu um
novo espaço para discutir temas de interesse
dos associados e estimular o desenvolvimento
sustentável do setor. O “Uso Racional da Água”,
primeiro tema do evento, realizado em agosto, mostrou que já vivíamos uma séria crise no
abastecimento. Na época a ANR firmou uma
parceria com a SABESP para auxiliar os restaurantes, convidando a especialista Samanta de
Souza, Gerente de Departamento das Relações

com Clientes da SABESP, para apresentar soluções sobre o uso da água em um ambiente de
bares e restaurantes.
O combate ao desperdício de água e a redução
de custos no setor de food service exigem medidas bem mais amplas do que apenas manter as
torneiras fechadas. Esta foi uma das conclusões
do 2º Ciclo de Debates da ANR, realizado em
setembro, na sede da associação. O encontro,
intitulado Menor consumo de água = Redução
de Custos, trouxe três especialistas que abordaram maneiras de fazer o uso racional da água,
além de dicas de economia para os restaurantes. Entre eles, o engenheiro Osvaldo Barbosa de
Oliveira Junior apresentou o Programa de Conservação da Água (PROÁGUA), da Deca. Outra
palestra organizada pela ANR contou com Hélio
Fernandes de Oliveira, coordenador do Programa de Uso Racional da Água (PURA) na Unidade
de Negócio Norte da SABESP.
Este ano a associação está programando
ainda mais ações nesse sentido, incluindo
grupos de trabalho e reuniões com diversas
autoridades que representam o setor de
recursos hídricos dos estados.

RESTAURANTES DE BH REUTILIZAM ÁGUA
PARA SUPERAR ESCASSEZ
para lavar as áreas externas e os jardins
no entorno. Além disso, muitos salões
que eram lavados diariamente passaram
a ser limpos com panos, tudo isso para
evitar o desperdício.

O

s restaurantes de Belo Horizonte começam a buscar alternativas diante da crise hídrica que ameaça o Estado. Alguns
estabelecimentos têm reaproveitado até mesmo
a água utilizada para a lavagem de legumes e vegetais, que é feita diariamente.
A água que antes era descartada está sendo reutilizada pelos próprios funcionários

Segundo a empresa de saneamento (Copasa), a situação dos reservatórios de Minas Gerais é considerada gravíssima. Os mananciais
registram um índice de armazenamento de
apenas 30%, enquanto nos anos anteriores
superava a marca dos 70%. Apesar da estiagem prolongada na região sudeste do Brasil,
o desperdício de toda a água consumida no
país, em 2013, chegou a 37%. Os dados constam de um relatório do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (Snis), que é
ligado ao Ministério das Cidades.
Os números, que são os mais recentes,
indicam que entre as principais causas
apontadas para o desperdício estão os vazamentos em adutoras, nos ramais e nos
reservatórios das prestadoras de serviço
responsáveis pelo abastecimento.

VEJA COMO FOI O
1ºSIGA
GT-SUSTENTABILIDADE
DE 2015
A PLACA!

O

GT-Sustentabilidade (Soluções Ambientais) desta vez convidou o diretor
da TerraCycle, Felipe Cabral, parceira
da Scotch-Brite, para apresentar o programa de reciclagem de esponjas e embalagens
conhecido por “Brigada de Esponjas Scotch-Brite”. Também foram discutidas durante o
encontro algumas alternativas para a escassez de água, como a utilização de embalagens
descartáveis nos estabelecimentos.
O coordenador do grupo de trabalho, Raphael
Bottura (Grupo Badebec), falou da necessidade
de ampliar as iniciativas de preservação
ambiental entre os restaurantes e mostrou
uma cartilha que deverá ser lançada pela ANR
– em uma ação conjunta com a Prefeitura de
São Paulo, Sabesp, Eletropaulo, fornecedores,
prestadores de serviço e associados –,
contendo as melhores práticas e buscando
resultados ambientais mais positivos.
Dentre as orientações, está a separação de resíduos por tipo em sacos coloridos: marrom
para orgânicos não aproveitados, verde para
lixo seco e sacos cinza para materiais contaminados. Além disso, o documento deve
reunir dicas de reaproveitamento da água e

economia de energia elétrica. “Com o agravamento da seca no Sudeste e o aumento
no consumo, a capacidade de geração hidrelétrica deixou de atender à demanda, e
foram acionadas as usinas termoelétricas,
que geram energia a um custo muito maior.
A combinação de maior custo de geração e
amortização de dívidas provocará aumento da tarifa, que em 2015 será da ordem de
20%. São esperados novos aumentos em
2016 e 2017, até que a situação se estabilize”, enumera Bottura.
A próxima reunião do GT-Sustentabilidade
já está marcada para o dia 24 de março de
2015, na sede da ANR.

ENCONTRO DA 4ª TURMA DE RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO É NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Gestores de RH e demais coordenadores interessados em aprimorar a seleção
da sua equipe poderão participar da 4°
Turma – Recrutamento e Seleção, que se
reúne nesta quarta-feira (25), na sede da
ANR. O workshop orienta gestores na estruturação do quadro de colaboradores,
garantindo dicas valiosas para o processo de seleção e inclusão do funcionário
na rotina dos estabelecimentos.

O encontro terá duração de 3 horas,
com início previsto para às 14h, e
trará informações detalhadas sobre
a seleção e análise de currículos,
formatos de entrevistas e indicações
de dinâmicas específicas.

A palestrante Flávia Campana Omori é
psicóloga graduada pela Universidade
de São Paulo (USP), com cursos de especialização em Gestão do Conhecimento
e Marketing de Serviços pela FGV/SP.

NAS COMPRAS, 77% DOS
BRASILEIROS SÃO INFLUENCIADOS

Uma pesquisa de varejo realizada pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC)
Brasil com mil consumidores revelou que
as redes sociais são de suma importância
para a decisão de compra dos brasileiros.
Segundo a pesquisa, 77% dos entrevistados
disseram que as informações conseguidas
por meio de comentários de amigos ou nos
perfis dos varejistas, tiveram impacto nas
suas decisões de compra.
Além disso, 43% afirmaram que descobriram
marcas desconhecidas ou que tinham interesse por meio das redes sociais. O mesmo
número, 43%, também disse que pesquisa
nessas mídias o retorno da marca. No total,
apenas 39% seguem as marcas favoritas e
35% assistem vídeos sobre produtos/marcas nessas mídias. O Facebook é a rede social campeã, já que 79% dos consumidores
citaram que utilizam a criação de Mark Zuckerberg para as pesquisas. O Google Plus
foi o segundo com 47%. Em seguida vieram
YouTube com 39%, Twitter com 14% e Instagram, citado por 14% dos entrevistados.

MARQUE NA AGENDA: REUNIÃO PLENÁRIA DA ANR ACONTECE
NESTA QUINTA-FEIRA (26), ÀS 15H
Nesta quinta-feira (26), às 15h, acontece a primeira Reunião
Plenária de 2015, com destaque na pauta para os temas
“Negociações Coletivas” e “Comitê de Crise da Água”. Os
associados poderão acompanhar os detalhes do início das
negociações coletivas com o SINDIFAST e com o SINTHORESP, este último para aperfeiçoamento da distribuição das
gorjetas. Na pauta do encontro constam, ainda, as discussões em torno da lei, proposta no Rio de Janeiro, que determina a reserva de assentos preferenciais em restaurantes,
bares e similares. A programação completa já está disponível no site da ANR. Para confirmar presença escreva para:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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