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JÁ TREINOU SUA EQUIPE HOJE?

M

anter uma equipe de funcionários bem
alinhada não é uma tarefa fácil. No
setor de food service, o treinamento
constante dos colaboradores garante a
qualidade no atendimento, além de estabelecer
as metas a serem atingidas. Para isso, os gestores
de RH precisam saber organizar a rotina do
estabelecimento, investindo em ferramentas
que promovam a eficiência e a harmonia do
ambiente de trabalho como um todo.
Pensando nisso, a ANR irá promover no próximo
dia 13, das 9h às 17h, na sede da entidade, a
primeira turma do workshop “Treinamento
de Pessoal em Restaurante: Como identificar
necessidades, planejar, aplicar e avaliar
resultados”, voltado para especialistas de RH,
gerentes de loja e demais gestores que assumem
o comando de equipes profissionais em bares,
restaurantes e redes de alimentação. O encontro
servirá para que os interessados possam
desenvolver seu próprio plano de treinamento,
segundo as necessidades da empresa.

As consultoras Flávia Campana Omori e
Marcia Zaia serão responsáveis por apresentar
os modelos de avaliação e as melhores formas
de se obter os resultados esperados dentro dos
treinamentos. Os valores das inscrições são:
INSCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

Associados

R$ 450,00

Não associados

R$ 650,00

Para mais informações, escreva para :
comunicacao@anrbrasil.org.br

QUEREMOS FALAR COM O GERENTE

D

A consultora técnica da ANR, Eliana D.
Alvarenga, selecionou todos os documentos
necessários, segundo a Portaria SMS-G
2.619/11, para que os estabelecimentos possam
receber fiscalização e cumprir as determinações
sanitárias sem contratempos.
“É preciso que os gerentes tenham mais
autonomia e segurança para atuarem em todas
as áreas do estabelecimento. Por isso, conhecer
as rotinas sanitárias desde acompanhar a
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epois do sucesso do primeiro workshop
“Responsabilidades e Rotinas Sanitárias do Gerente de Restaurante”, a
ANR reúne nesta terça (5), na sede da entidade,
a segunda turma para treinamento. O objetivo
é orientar os gerentes sobre as regras que envolvem todo o procedimento operacional e as
principais exigências dos órgãos fiscalizadores
para o setor.

utilização de insumos, até as condições de
higiene e saúde da equipe, é essencial para
garantir um bom funcionamento e preservar a
imagem da empresa”, diz Eliana.
As vagas para este segundo encontro já estão esgotadas.

MCDONALD’S INVESTE PARA ECONOMIZAR

O

McDonald’s acaba de anunciar que
os restaurantes da rede inaugurados
no Brasil a partir de agora devem
ser equipados com luzes de tecnologia LED.
Com isso, a economia de energia elétrica na
iluminação dos espaços poderá chegar a 40%.
Aos poucos, a medida também deverá ser
estendida aos mais de 800 restaurantes da
marca no País.
As novas lâmpadas possuem uma vida
útil de 50 mil horas, permanecendo em
operação por um período total de até 11
anos, se consideradas 12 horas de uso diário.
A empresa também começou a investir em
cisternas para armazenar a água das chuvas.
Todo conteúdo é utilizado na limpeza de
calçadas e em descargas de banheiros. Com
isso conseguiu registrar, somente no mês de
abril, uma redução de 30% em seu consumo
de água.
“Temos um grande compromisso com a
sustentabilidade, e a utilização dos LEDs e das
cisternas reforça nosso empenho em busca
de uma operação mais sustentável em nossos
restaurantes. O McDonald’s se preocupa com

a proteção dos recursos naturais e iniciativas
como estas estão em nossa agenda de temas
prioritários”, afirma Sérgio Antonon, Diretor de
Projetos e Engenharia do McDonald’s.
Desde o ano passado, os associados da ANR
estão sendo orientados a iniciarem medidas
como essas para reduzirem os efeitos da crise
de água e luz em seus estabelecimentos, por
meio de ações como o Ciclo de Debates e da
produção de dois guias. Os materiais podem
ser acessados, na íntegra, na área exclusiva dos
associados no site da entidade.
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HAMBURGUERIA H3: NOVO ASSOCIADO DA ANR

Q

uando a rede portuguesa de
hambúrgueres H3 chegou ao Brasil,
em 2011, o brasileiro descobriu um
novo jeito de saborear o lanche: agora sem o
pão. A mais nova associada da ANR é formada
pela inicial H, de hambúrguer, e pelo número
3, que representa a quantidade de sócios que
fizeram parte da criação da rede.
Inaugurada em 2007, em Lisboa, a
Hamburgueria H3 foi idealizada por Albano
Homem de Melo, Miguel Van Uden e Antonio
Cunha Araújo. Antes de chegar ao Brasil, a H3

já contava com 37 pontos em Portugal, além
de uma loja na Espanha e outra na Polônia.
Hoje a rede está presente em 15 lojas espalhadas
nos principais shoppings centers de São Paulo,
Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e é conhecida
por servir hambúrgueres grelhados (geralmente
preparados com 200 gramas de fraldinha
temperada com sal marinho), servidos ao ponto ou
bem passado. Os hambúrgueres do H3 trazem três
acompanhamentos: arroz, salada ou batatas fritas.
Há outras opções, cobertas por molhos e outros
ingredientes, como ovo frito ou cogumelos frescos.

VEM AÍ O BOLETIM 300! A ANR
QUER SABER A SUA OPINIÃO!

Ainda nesta semana, será encaminhado um
pequeno questionário sobre o tema por
e-mail. Quem participar da pesquisa estará
concorrendo à cinco vagas no Encovisas e
outras cinco no RestauraRH. O sorteio será
realizado na próxima Plenária.
Contamos com sua participação!

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Produção: Linhas Comunicação | www.linhascomunicacao.com.br

EDIÇÕES

Em breve a ANR comemora 300 edições deste
seu Boletim Semanal de Informações.
Para celebrar a marca, os associados serão
convidados a dar um feedback sobre o
conteúdo do informativo.

