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destaque

ECONOMIA EM CRESCIMENTO E CENÁRIO ELEITORAL INDEFINIDO
SÃO PRINCIPAIS TEMAS DE EVENTO ANUAL DA ANR
O economista José Francisco de Lima Gonçalves e o cientista político Murillo Aragão fazem
projeções para o ano econômico e político do Brasil
Foto: divulgação | ANR

Murillo Aragão e José Francisco palestram durante o seminário

Crescimento de 3% do PIB, taxa de desemprego chegando em 10% até o fim
do ano, juros a 6,5% e inflação controlada na casa dos 3,5%. Em resumo, foram essas as principais previsões feitas pelo economista-chefe do Banco Fator,
José Francisco de Lima Gonçalves, durante o seminário “Conjuntura Econômica e Política: os Cenários Prováveis para o Brasil em 2018/2019”, realizado
pela ANR na última quarta-feira, 28. O evento teve o patrocínio da Oracle Hospitality, representada no evento pelo diretor Sebastian Gianni, e da Coca-Cola
FEMSA, representada pela gerente, Adriana Bernardes.
O seminário, que contou também com a participação do cientista político Murillo Aragão, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso
Nacional (CCS) e da Arko Advice, foi aberto pelo presidente da ANR, Cristiano
Melles. Em seu discurso, Melles agradeceu a presença dos palestrantes e dos
associados e destacou a importância do evento para um melhor planejamento
de todo o setor.
“Nós somos impactados diariamente por uma série de informações da imprensa ou das redes sociais sobre política e economia. Em um ano como esse, de

Cristiano Melles, presidente da ANR

recuperação econômica, mas também de indefinições sobre a sucessão presidencial, nada melhor que colocar diante dos nossos associados alguns dos

De acordo com José Francisco de Lima Gonçalves, dificilmente o país voltará a

principais especialistas brasileiros em suas áreas para planejar melhor o futuro

ter sua economia nos níveis do período entre 2005 e 2011, alavancada na épo-

de cada negócio”, afirma.

ca sobretudo por uma conjunção de fatores, entre os quais a super valorização
do real e à melhoria inédita na história nos níveis de emprego. “Esse mundo
não existe mais”, comentou.
Apesar das previsões otimistas para o ano, Gonçalves pondera que a recuperação, no entanto, não será rápida. “É fundamental lembrarmos que estamos
saindo de uma recessão de 3 anos. Crescer 3% depois de tudo o que passamos não é nada complicado”, afirma.

POLÍTICA
Adriana Bernardes, Coca-Cola

O cientista político Murillo Aragão afirmou que o país vive uma situação única

Melles e Sebastian Gianni, diretor da
Oracle Hospitality

em 2018, principalmente pelo grau de incertezas do cenário eleitoral, com tantos pré-candidatos. Aragão acredita que a candidatura Lula seja mesmo barrada pela justiça, sobretudo após a condenação do ex-presidente em segunda
instância no TRF-4.
Aragão acredita também que não deve haver união das esquerdas no pleito e
não descarta uma candidatura do presidente Michel Temer. Segundo ele, um
sucesso da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro pode alavancar
a candidatura. O cientista político acredita também que o Governo Federal

Murillo Aragão

terá uma forte influência na eleição, seja numa eventual candidatura Temer ou

José Francisco de Lima Gonçalves

no apoio a outro candidato de centro.

Foto: divulgação

Boas-vindas

MÉZ É O NOVO ASSOCIADO ANR
A ANR dá as boas-vindas ao restaurante MéZ, mais novo associado da entidade. Segundo Gabriel Henrique Freitas, analista Administrativo da casa, “a
parceria é benéfica porque vai trazer mais crescimento e conhecimento para
a empresa”, conta.
Localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, o estabelecimento possui
uma decoração urbana e aconchegante, além de um cardápio bem variado.
São opções de carnes, massas e até frutos do mar. Os clientes podem, ainda,
escolher entre entradas, saladas, sanduíches e sobremesas, além de uma carta
de vinhos e outras bebidas.

curso I

WORKSHOP DE BOAS PRÁTICAS ACONTECE NA próxima TERÇA-FEIRA

Foto: banco de imagem

Na próxima terça-feira (13), a ANR vai promover o workshop “Manual de Boas
Práticas com foco no risco sanitário”. Com duração de quatro horas (13h às
17h), o objetivo do encontro é discutir os conceitos relacionados à segurança
dos alimentos, reconhecer a importância das boas práticas na perspectiva do
risco sanitário e novos estudos na área, bem como debater a importância do
Manual de Boas Práticas, seu conteúdo e apresentação.
A palestra será feita pela professora-doutora Elke Stedefeldt, mestre em ciência da nutrição pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), especialista em alimentação coletiva pela Associação Brasileira de Nutrição(ASBRAN),
com especialização em Gestão da Qualidade em Alimentos pela Universidade
São Judas Tadeu e graduação em Nutrição pela USP. Além disso, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O valor é gratuito
para associados da ANR, mas a inscrição prévia é obrigatória e são apenas 20
vagas. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

curso II

ANR REALIZA WORKSHOP SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

O clima organizacional influencia o comportamento da equipe, gerando impactos
nas relações com a empresa, com os colegas e com os clientes. Em vista de sua
importância, a ANR irá realizar na quarta-feira (14) o primeiro workshop sobre o
tema com Flávia Campana Omori, psicóloga graduada pela Universidade de São
Foto: banco de imagem

Paulo (USP), especialista em Gestão do Conhecimento e Marketing de Serviços
pela FGV/SP. Com mais de 20 anos de experiência em consultoria, atualmente
Flávia está cursando MBA Executivo em Gestão Empresarial e foca suas atividades no segmento de restaurantes e redes de fast food.
O encontro, que terá duração de 4 horas, é voltado a empresários e gestores de
bares, restaurantes e redes de alimentação, além de profissionais de Recursos
Humanos. O objetivo do workshop é apresentar de forma compreensível os conceitos de clima organizacional, o que é preciso saber para avaliá-lo e, principalmente, como reverter uma situação indesejada.
Com o apoio da Alelo, Nube, Dias & Pamplona Advogados e FCampana, o encontro será realizado na sede da ANR, com início às 13h30. O valor para associados
é R$ 320, e R$ 420 para não associados. Para pagamento até o dia 07/03 será
concedido desconto de 5%. O valor inclui CD com material do workshop e certificado de participação. Inscrições e informações:

comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

COMANDA INDIVIDUAL AGORA É LEI EM TERESINA

Foto: banco de imagem

Começou a vigorar em Teresina a lei de nº 5.162, que torna obrigatória
para casa de shows, bares, restaurantes e estabelecimentos similares fornecer, sempre que solicitada, a comanda individual de forma que o consumidor controle o próprio consumo. A lei já foi sancionada pelo prefeito e
publicada no Diário Oficial do Município.
O estabelecimento que desobedecer a norma poderá ter multa de R$ 500
ou o dobro, em caso de reincidência. Segundo o autor da lei, vereador
José Venâncio Cardoso Neto, ela apenas assegura um direito do cliente.
“Agora o consumidor tem o direito a uma comanda individual, se assim
desejar. Acredito que essa é a melhor forma de controlar gastos quando se está em um estabelecimento. Acredito também que, assim, ficam
protegidos tanto os bares e restaurantes, como o próprio consumidor”,
explicou Venâncio.

promoção

TACO BELL LANÇA COMBO PARA
ESTUDANTES A R$ 9,99
Para dar energia aos estudantes entre as aulas, o Taco Bell – maior rede de
fast food inspirada na culinária mexicana e associada ANR – lança um combo
saboroso que estará disponível nas 20 unidades do estado de São Paulo até
31 de março. O Combo Estudante inclui três itens muito apreciados na rede:
Foto: divulgação

cheesy beef burrito, nachos e Fanta Guaraná. Tudo por apenas R$ 9,99. E
atenção: os vegetarianos têm a opção de trocar a proteína por feijão.
“Avaliando o perfil dos Taco Lovers no Brasil, identificamos um público jovem
ávido por lançamentos e que busca constantemente o compartilhamento de
novas experiências. Taco Bell não para de inovar e traz esta novidade para os
estudantes que têm uma rotina intensa de compromissos”, diz o Gerente Geral
da Taco Bell Brasil, Michel Chaim.
A promoção é válida apenas com a apresentação da carteira da instituição de
ensino no momento do pedido, sendo um combo por pessoa. Para localizar a
unidade Taco Bell mais próxima, acesse

tacobellbrasil.com.br/#enderecos

www.anrbrasil.org.br
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