
 

 

Evento pioneiro para RH de restaurantes, o 

RestauraRH está com inscrições abertas  

 
Promovido pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), o encontro chega à 

segunda edição debatendo a questão das mídias sociais no ambiente de trabalho e as 

últimas mudanças na legislação trabalhista 

 

São Paulo, outubro de 2015 – As inscrições para participar do segundo 

RestauraRH estão abertas. Idealizado pela ANR (Associação Nacional de 

Restaurantes), o evento, que é pioneiro no país, vai reunir especialistas de 

Recursos Humanos para debater as principais questões e desafios do setor. 

Entre os temas abordados, destaque para as recentes mudanças no Direito 

Trabalhista e as implicações das mídias sociais no emprego. O encontro 

acontece em 11 de novembro, no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros, 

São Paulo. 

Medicina e Segurança do Trabalho, eSocial e liderança também serão 

assuntos em pauta no evento. “São temas que estão nas páginas dos jornais 

todos os dias, mas que causam muitas dúvidas nos gestores das companhias. 

O papel do RestauraRH é informar e ajudar a simplificar todos esses 

processos”, diz Alberto Lyra, diretor executivo da entidade.   

Entre os palestrantes já confirmados estão Andrea Carolina da Cunha Tavares, 

advogada da ANR e sócia do escritório Dias e Pamplona Advogados; Ricardo 

Amaro, diretor de RH da Edenred; Rogério Moraes, diretor de RH da Coca-

Cola FEMSA; Geraldo Teixeira de Godoy Filho, Juiz Titular da 15ª Vara do 

Trabalho/SP; Walter Kaltenbach, diretor da Master Mind Treinamentos e Nilza 

Machado, diretora da InterSystemRH. A abertura do evento contará ainda com 

a participação de Cristiano Melles, presidente da ANR.  

 

 

 



 

 

Como se inscrever 

 

As inscrições para o 2º RestauraRH podem ser feitas diretamente pelo site da 

ANR no www.anrbrasil.org.br ao valor de R$ 200 para associados e R$ 300 

para não associados, até o dia 21/10.  

 

A partir dessa data até 6/11 a inscrição para associados passa a ser R$ 250 e 

para não associados R$ 400. Os valores podem ser divididos em duas vezes, 

sendo a última parcela até o dia 6 de novembro.  

 

A inscrição inclui pasta contendo programa oficial e bloco de anotações, café 

da manhã, café da tarde, certificado de participação e senha de acesso às 

palestras que forem cedidas à ANR pelos palestrantes. Mais informações sobre 

o evento (11) 3083-1931. 

 

Serviço - 2° RestauraRH      

Quando: Dia 11 de novembro (quarta-feira), das 8h45 às 18h  

Onde: Centro Brasileiro Britânico – R. Ferreira de Araújo, 741 - Pinheiros, São 

Paulo – SP 

Horário: das 8h45 às 18h 

 

Sobre a ANR 

 

A Associação Nacional de Restaurantes reúne e representa empresários de 

todo porte do setor de food service em suas relações com os poderes públicos, 

entidades de trabalhadores e junto à sociedade em geral. Os associados da 

ANR reúnem hoje mais de 6 mil pontos comerciais no Brasil, entre restaurantes 

independentes, franquias e grandes redes de alimentação. 

 

Mais informações  

Linhas Comunicação  

Tayane Scott – tayane@linhascomunicacao.com.br – (11) 3465-5861 

Filipe Marcel – filipe@linhascomunicacao.com.br – (11) 3465-5862 
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