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Destaque

“Os impactos da cultura da empresa na gestão de
pessoas” é tema de painel do RestauraRH
Quarto painel do evento terá palestra de Chico Ferreira, sócio do restaurante Le Jazz,
Rodrigo Testa, diretor do Ráscal e Jun Sakamoto, sócio da Hamburgueria Nacional

Pilares de toda empresa, os valores e a cultura organizacional são definidos logo na fase inicial do negócio.
São eles que deixam claros quais os objetivos esperados pelo gestor e como o estabelecimento pretende ser visto pelos clientes. No RestauraRH 2016, que
acontece no dia 10 de novembro, o tema irá, literalmente, à mesa. O painel “Como os valores e a cultura
da empresa impactam a gestão de pessoas”, quarto
do dia, irá trazer três representantes do setor para
discutir a importância de uma boa diretriz gerencial,
amparada por missões e objetivos bem definidos.
Para Chico Ferreira (foto), sócio do restaurante Le Jazz, e
um dos palestrantes convidados, o tema é essencial para
entender o próprio negócio. “As
experiências compartilhadas e a
compreensão das diversas formas de lidar com questões que
todos temos nos restaurantes
promovem uma reflexão sobre o nosso próprio modelo
de gestão. A partir disso, podemos melhorar serviços e
tornar nossas empresas lugares mais produtivos para
se trabalhar”, conta.

alinhado com o posicionamento
desejado para o negócio”, diz.
Jun Sakamoto (foto) completa o time de palestrantes e
divide com o público sua experiência à frente da Hamburgueria Nacional.

Rodrigo Testa (foto), diretor
do Ráscal, que também participa do debate, acredita que
discutir o assunto é importante
porque a cultura e os valores
da organização são a alma do
negócio, e definem a reputação
da marca frente ao mercado. “A
discussão entre os gestores do segmento deve resultar em uma rica troca de ideias, permitindo que cada
participante reflita se o atual modus operandi está

O painel está programado
para as 14h30 e os interessados podem se inscrever diretamente pelo site da ANR. O valor para
inscrição é de R$ 250 para associados e R$ 400
para não associados. Pessoas físicas podem parcelar em até 4x sem juros no cartão. O pagamento
dá direito ao material de apoio, acesso livre às
palestras e certificado.

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

Patrocínio

legislação

RIO DE JANEIRO LIBERA RESTAURANTES DE RESERVAR
LUGARES PARA IDOSOS, DEFICIENTES E GESTANTES

Restaurantes e praças de alimentação de shopping
centers fluminenses não estão mais obrigados a
destinar assentos específicos para gestantes, pessoas
com deficiência e idosos. A decisão é do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e inviabiliza
a Lei Estadual 6.878/2014, que determinava a reserva
de 5% dos lugares dos estabelecimentos para esses
públicos. O veredito foi proferido durante julgamento
realizado em ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela ANR.
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
declarou que a norma está dentro da lei por não impor
“a reserva de lugares para uso exclusivo das pessoas
que menciona”, mas apenas “para uso preferencial,
não vedando sua utilização por terceiros, na ausência
de destinatários da preferência”. De acordo com o
Tribunal, a lei não instituiu verdadeira reserva de lugares
em benefício de idosos, pessoas com deficiência e

gestantes, mas apenas o uso preferencial dos lugares
por tais categorias de pessoas.
As informações são do informativo nº 039/2016 da ANR,
disponível na íntegra na área restrita do site da entidade.

novidade

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GANHAM MAIS TEMPO
PARA QUITAR IMPOSTOS ATRASADOS

A Câmara dos Deputados aprovou, no início do mês, o
PLC nº 125/2015, encaminhado pelo Senado e cujo objetivo é alterar a Lei Complementar n° 123/2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes do regime do Simples Nacional.
De acordo com o informativo nº 040/2016 da ANR,
disponível na íntegra na área restrita do site da entidade, entre as novidades estão o aumento do limite
máximo de receita bruta anual de R$ 3,6 milhões para
R$ 4,8 milhões e a aplicação de alíquotas com base
na receita bruta e na atividade exercida. Mudam também a ampliação do prazo de parcelamento de dívidas
tributárias de micro e pequenas empresas, e o aumento do teto anual de faturamento para o Microempreendedor Individual (MEI) de R$ 60 mil para R$ 81 mil.
Além disso, foi aprovada também a criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), espécie de pequeno
empreendedor de crédito, com atuação restrita ao
Município sede e administrações vizinhas. Nesta modalidade, será possível conceder empréstimos a negócios locais, o que deverá ampliar a oferta de financiamento de microempresas e a própria concepção
dos investidores-anjos. Figura comum no cenário de
“startups”, a categoria sofria com a falta de previsão
legal e segurança jurídica para o avanço dos aportes
em empresas enquadradas no Simples Nacional.

acontece

BAR ASTOR GANHA FACHADA EM HOMENAGEM
À CIDADE MARAVILHOSA

Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o renomado
Bar Astor, associado ANR, passou por uma reforma
em sua estrutura durante o mês de outubro.
Buscando reforçar ainda mais sua identidade carioca,
o estabelecimento acaba de inaugurar um grande
mosaico de fotos da Cidade Maravilhosa que, juntas,
formam o tradicional calçadão da Praia de Ipanema.
O projeto foi desenvolvido pelo Coletivo Gráfico e foi
realizado de maneira inusitada. A partir da hashtag
#tonoastor, o bar convidou seus visitantes e clientes
a publicarem imagens de pontos turísticos da cidade,
autorretratos e referências da gastronomia no
Instagram. Mais de mil delas foram escolhidas para
compor o mosaico, que reúne fotos de profissionais e
amadores. Uma bela homenagem ao Rio!

expansão

PIZZA HUT CHEGA A SANTOS
A Pizza Hut, uma das maiores redes de pizzaria do
planeta e associada ANR, acaba de inaugurar sua primeira unidade na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.
Localizada na praça de alimentação do Shopping Plaza Niterói, a nova operação segue o modelo Express.
A unidade pertence à franqueadora Yum!Brands e faz
parte do plano da empresa de ter algumas lojas próprias
no país. “Nossa expansão é agressiva no Brasil, incluindo o estado do Rio de Janeiro e, para nós, era muito importante a região de São Gonçalo e Niterói para
desenvolvimento da marca no Estado”, disse Agustin
Dominguez (foto), diretor de Expansão da Yum!.
Atualmente a Pizza Hut está presente em 100 países
com 14 mil restaurantes. No Brasil, são mais de 120
unidades distribuídas em 21 estados. “Iremos inaugurar mais 18 lojas até o final do ano por aqui, totalizando 40 aberturas em 2016. Em 2017, esperamos abrir
cerca de 50 unidades”, completou.

Novidade

ASSOCIADOS ANR ESTÃO
ENTRE OS MELHORES
ESTABELECIMENTOS
DE SÃO PAULO
Por mais um ano consecutivo, os associados
da ANR brilharam em duas das mais importantes premiações gastronômicas do Estado de São
Paulo. Nas edições 2016 do prêmio Veja Comer
& Beber, organizado pela Revista VEJA, e de
“O Melhor de São Paulo”, da Folha de São Paulo,
diversos estabelecimentos afiliados à entidade
apareceram nos rankings.
A ANR parabeniza seus associados e se sente
honrada em ter marcas de tamanha importância e excelência como parceiras. Esse reconhecimento comprova todo o empenho em manter
sempre a qualidade em primeiro lugar. Parabéns!
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