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Destaque

SAIBA COMO REDUZIR RISCOS DE AÇÕES TRABALHISTAS
Quarto painel do RestauraRH, conduzido pela advogada Andréa Tavares, trará dicas para
ajudar as companhias a evitar problemas com os colaboradores

A questão das ações trabalhistas também estará em
pauta no 3º RestauraRH, marcado para o próximo
dia 10 de novembro, em São Paulo.
O quarto painel do evento “Como reduzir os riscos de
ações trabalhistas”, será apresentado pela advogada
Andréa Carolina da Cunha Tavares (foto), do escritório Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica
da ANR. Seu objetivo é reduzir o risco e o passivo
trabalhista dos empregadores “Os profissionais de RH,
diretores e sócios proprietários das empresas, muitas vezes, veem uma ação
trabalhista como um grande entrave a ser resolvido.
A ideia é fazer com que esses gestores tentem reduzir
o número de ações, procurando minimizar o impacto
financeiro e psicológico gerado por uma condenação
trabalhista”, afirma Andréa.

Os associados interessados em ir o 3º RestauraRH têm
condições especiais de pagamento, veja:

Só no ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) recebeu 291 mil novas
ações judiciais e julgou 305 mil. Entre 2011 e 2015,
foram 1,35 milhão de ações - volume 49% superior aos
cinco anos anteriores. Nesse período, os valores pagos
aos reclamantes somaram quase R$ 90 bilhões, segundo dados do TST.

Até o dia 21 de outubro:
• 1ª inscrição: R$ 200,00.
• 2ª inscrição: 25% de desconto
• 3ª inscrição: 50% de desconto.
Pessoas físicas podem parcelar o valor em até 4x
sem juros no cartão. Até a mesma data, não associados pagam R$ 300,00.

O RestauraRH de 2016 vai abordar ainda como às
práticas de segurança e saúde no trabalho podem
aumentar receitas; como os valores e a cultura da
empresa impactam a gestão de pessoas; a importância do RH em momentos de crise ou como reduzir
despesas e preservar bons funcionários; e o que buscam os “millennials” no trabalho.

A partir do dia 22 de outubro, os valores sobem
para R$ 250,00 e R$ 400,00, respectivamente.
O pagamento dá direito ao material de apoio, acesso
livre às palestras e certificado. As inscrições podem
ser realizadas clicando aqui .

Esclarecimentos e mais informações:
comunicacao@anrbrasil.org.br ou (11) 3083-1931

encontro

GT-CoM APRESENTA AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
PARA A GASTRONOMIA EM 2017

Já estão abertas as vagas para a quarta edição do
ano do GT-CoM, grupo de trabalho de comunicação
e marketing da ANR. Marcado para o próximo dia
26 de outubro, na sede da ANR, em São Paulo, o
encontro terá a presença de Graziela Von Kossel,
professora de Gastronomia da Anhembi Morumbi.
Pelo ponto de vista da gestão e da comunicação,
a convidada vai apresentar as principais tendências
para 2017 na cozinha.
Graziela é formada em Gastronomia pela Anhembi
com especialidade em cozinha de fundamentos,
cozinha clássica e enologia. Possui pós-graduação
em Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação pelo SENAC e, ao longo de sua carreira, já
trabalhou nos restaurantes D.O.M. e Fasano.

As vagas são limitadas. Os interessados podem tirar dúvidas ou confirmar participação pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

TJ MANTÉM LIMINAR QUE SUSPENDE LEI DA BARIÁTRICA
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Em julgamento realizado em 28 de setembro, o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo manteve liminar que suspende a Lei
Estadual n° 16.270/2016, mais conhecida como Lei
da Bariátrica. O documento havia sido concedido à
ANR pelo Desembargador Ricardo Anafe, em julho
de 2016. A lei em questão determinava desconto
de 50% em refeições à la carte ou em sistemas
de rodízio para consumidores que comprovassem
a submissão à cirurgia bariátrica ou qualquer tipo
de procedimento similar para redução do estômago.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que
pedia a sua revogação, foi negado.
A lei permanece suspensa por prazo indeterminado e
aguarda o julgamento definitivo.
Lei de desconto para bariátricos é vetada no Acre
A Prefeitura da cidade de Rio Branco, capital do
Acre, suspendeu lei similar. O projeto, proposto pela
vereadora Rose Costa (PT-AC), havia sido aprovado pela Câmara dos Vereadores em julho com apoio
unânime de parlamentares. Porém, fica invalidado
com a decisão.

Segundo o informativo nº 037/2016, disponível na
íntegra na área restrita do site da entidade, todos
os desembargadores confirmaram a liminar em votação unânime. Com isso, o recurso apresentado pela

Vale lembrar que a ANR já conseguiu derrubar quatro projetos como este em São Paulo, Campo Grande, e nos municípios de Americana e Campinas.

novidade

VICOLO NOSTRO É O MAIS NOVO ASSOCIADO DA ANR

Especializado em gastronomia italiana, o Vicolo Nostro
é o mais novo associado da ANR. O restaurante, inaugurado em 1998, está localizado no bairro do Brooklin,
em São Paulo, no espaço onde antes funcionava uma
fábrica de pães. A casa possui uma atmosfera que remete a uma vila italiana, transportando os clientes para
o país europeu.
Segundo Rodrigo Viana, responsável pelo administrativo, a parceria com a ANR é muito importante e
possibilita uma grande troca de informações sobre o
setor. “Por meio do contato com os demais restaurantes, criamos uma força para poder lidar com as
legislações que mudam todo dia”, conta.
O cardápio é inspirado nas regiões centrais e ao norte da Itália, e traz uma cozinha clássica com toques
contemporâneos. O destaque do restaurante são as
massas artesanais, com opções que vão do Gnocchi
al Pesto ao Fettuccine Contadino. Para harmonizar
com o menu, é oferecida uma carta de vinhos com
370 rótulos de 13 países diferentes.

workshop

WORKSHOP PREPARA GESTORES PARA LIDAR COM ROTINAS
SANITÁRIAS DOS RESTAURANTES
No dia 20 de outubro, a ANR realiza uma nova edição do workshop Responsabilidade e Rotinas Sanitárias do Gerente de Restaurante. Direcionado aos
gerentes, supervisores e encarregados responsáveis pelo serviço de alimentação em bares e restaurantes, o encontro tem como objetivo preparar
os gestores para lidar com a fiscalização e para
entender as principais normas do setor.
O workshop acontece das 14h às 17h, na sede da
ANR (Rua Pais de Araújo, 29 cj. 165-Itaim Bibi),
em São Paulo, e será conduzido pela consultora
técnica da entidade, Eliana D. Alvarenga.
As inscrições estão abertas e custam R$ 320,00 para
associados. Para mais informações envie um e-mail
para comunicacao@anrbrasil.org.br ou entre em
contato pelo telefone (11) 3083-1931.

evento

ANOTE NA AGENDA: A PRÓXIMA
REUNIÃO PLENÁRIA ESTÁ CHEGANDO

A quinta Reunião Plenária de 2016 da ANR está
marcada para a próxima quinta-feira (27). O
encontro, que ainda está definindo suas pautas,
servirá para que os associados possam tirar dúvidas
e discutir os temas que mais impactam o setor de
alimentação fora do lar.
O diretor executivo da entidade, Alberto A. Lyra,
e o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, sócio do
escritório Dias e Pamplona e consultor jurídico da
associação, vão conduzir mais uma vez o encontro.
A Plenária tem início marcado para às 15h e término
previsto para às 17h.

As vagas são limitadas. Os interessados podem tirar dúvidas ou confirmar participação pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br

Reuniões

REUNIÕES DO GT-TI E GT-TRIBUTÁRIO
ACONTECEM NO FINAL DO MÊS
GT-RH deve acontecer no próximo dia 20

Logo na sequência, no dia 25 de outubro, é a vez do
Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação (GT-TI),
se reunir. No dia 26, é o GT-CoM quem estará aberto
aos associados. Para fechar os trabalhos, o GT- Tributário, direcionado aos proprietários e profissionais das áreas financeiras, tributárias e de planejamentos dos bares
e restaurantes, terá seu encontro no dia 27.

As duas últimas semanas do mês serão agitadas
para os associados da ANR. Quatro grupos de trabalho da associação têm encontros marcados para
os próximos dias e todos acontecem na sede da
associação, no Itaim Bibi. Abrindo a lista está o
GT-RH, na próxima quinta-feira, dia 20 de outubro,
das 15h30 às 17h.

Para mais informações, ou se deseja fazer parte dos encontros, envie um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br

www.anrbrasil.org.br
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