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ACORDO ANR / SENAC VIABILIZA CURSOS TÉCNICOS PARA ASSOCIADOS

A próxima reunião do GT-TEC, marcada para terça-feira, 20 de fevereiro, terá

tos. A apresentação será a partir das 14h, na sede da ANR, e será conduzida

uma apresentação exclusiva voltada aos responsáveis técnicos dos restauran-

por Juliana Trombeta Reis, gestora da área educacional de Bebidas e Serviços

tes e bares associados. Durante o encontro, o grupo recebe representantes do

de Restaurantes, e Debora Kucher, coordenadora do SENAC-SP.

SENAC para uma palestra sobre o portfólio de cursos da instituição voltados

Para participar da reunião basta confirmar presença pelo e-mail:

aos profissionais de serviços de alimentação.
Além disso, o SENAC também estudou o perfil dos associados para desenvol-

comunicacao@anrbrasil.org.br

Foto: banco de imagem

ver cursos específicos, que possam ajudar no dia a dia desses estabelecimen-

MARQUE NA AGENDA!

PRÓXIMOS ENCONTROS EM FEVEREIRO

22/02
plenária

22/02

27/02

9h30 às 11h

10h às 12h

GT-tributário

15h às 17h

gt-ti

inspeção

ANR E ÓRGÃOS PÚBLICOS PAULISTAS COMEÇAM AS DEFINIÇÕES PARA
FISCALIZAÇÃO DE PESCADOS NO ESTADO

Foto: banco de imagem

A ANR está participando de um grupo multidisciplinar com diversos órgãos
públicos como Anvisa e Vigilância Sanitária para definir como irá funcionar
a fiscalização de pescados à venda no varejo em todo o estado de São Paulo.
Eliana Alvarenga, consultora técnica da ANR, é quem representa a associação
para o acompanhamento do tema. Os encontros para definição do modelo de
fiscalização começaram neste mês, mas as tratativas ainda seguem em seus
passos iniciais.
Em outros estados, como Mato Grosso e Pernambuco, o serviço já funciona
de maneira efetiva, com ações frequentes de fiscalização em supermercados
e mercados públicos.

Expansão

CHIQUINHO SORVETES INAUGURA DUAS UNIDADES NOS EUA

Foto: divulgação

A Chiquinho Sorvetes, associada ANR, iniciou em meados de dezembro
sua expansão nos EUA e acaba de inaugurar dois quiosques da marca em
Tampa e Sarasota, na Flórida. A empresa leva para o mercado internacional
todo o know-how desenvolvido e aplicado nas unidades brasileiras ao longo
dos últimos 37 anos, mas com nome específico para o mercado norte-americano: Chiquinho Ice Cream. No mês de março será a vez de Miami receber
uma operação da bandeira.
O investimento para o desenvolvimento da etapa inicial do projeto e aberturas dos três quiosques está em torno de US$ 1,8 milhão. “Nosso objetivo
é abrir 10 unidades próprias por lá para conhecer o mercado e consolidar a
nossa presença na região. Após esse período de adaptação e ajustes necessários, partiremos para o sistema de franquias. Estamos otimistas com essa
nova atuação da marca e buscamos um crescimento estruturado e sólido
nos EUA, assim como aqui no Brasil”, afirma Isaias Bernardes de Oliveira,
presidente do grupo CHQ.

Novidade

DIVINO FOGÃO LANÇA A PROMOÇÃO COM TOURO FERDINANDO

A nova campanha contará também

fazenda, lança sua nova promoção com o filme “Touro Ferdinando”, que está

com banners, móbiles e displays,

em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Os consumidores da rede que com-

além de uma lâmina de bandeja com

prarem uma refeição e estiverem acompanhados por crianças de até 12 anos

um jogo do “Touro Ferdinando”. Para

podem adquirir, acrescentando mais R$ 5, um dos seis copos colecionáveis

divulgar a ação, a rede também vei-

com os personagens do desenho animado. A promoção será realizada até o dia

culará vídeos em canais de TV fecha-

25 de março de 2018, ou enquanto durarem os estoques.

da, como Cartoon Network e Discovery

“Todos os anos realizamos campanhas para o público infantil com grande su-

Kids, além de investir em postagens em

cesso. Sempre buscamos um tema ou um personagem que tenha identidade

mídias sociais oficiais da marca, como Fa-

com a marca”, afirma Reinaldo Varela, presidente e fundador do Divino Fogão.

cebook, Instagram e YouTube.

associado

CORRIENTES 348: O SABOR DA ARGENTINA
Já pelo nome é possível perceber a essência argentina do restaurante
Corrientes 348, associado ANR. Além da referência clara à Avenida
Corrientes, uma das principais e mais famosas de Buenos Aires, o título
também dá destaque a “A Media Luz”, um famoso tango do país. “Corrientes
tres cuatro ocho, segundo piso, ascensor”, entoa a canção.
Curiosamente, a primeira unidade do restaurante foi inaugurada em 1997,
no número 348 da Rua Comendador Miguel Calfat, no bairro Vila Olímpia,
em São Paulo. Hoje em dia, o Corrientes 348 possui unidades também no
Rio de Janeiro e Estados Unidos, com um menu de receitas clássicas e um
toque contemporâneo.

www.anrbrasil.org.br
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O Divino Fogão, associado ANR e reconhecido nacionalmente pela comida de

