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destaque

NOVA PESQUISA SALARIAL, ICMS EM GOIÁS E GORJETAS
ESTÃO NA PAUTA DA PRÓXIMA PLENÁRIA DA ANR

Foto: Banco de imagem

A próxima Reunião Plenária da ANR acontece no próximo dia 5 de julho, às
15h, na sede da entidade. Entre os temas da pauta estão a redução do ICMS
para refeições no Estado de Goiás de 10,2% para 7%, a Pesquisa Salarial
ANR 2018, realizada pela Korn Ferry/Hay Group e a Convenção Coletiva do
Sindirefeições-RJ.
Também serão discutidos outros assuntos, como a assinatura da Convenção
das Gorjetas, a Convenção Coletiva do Sinthoresp e detalhes da reunião entre diretores da entidade e representantes da direção do Safrapay, solução de
meios de pagamento do Banco Safra. Para confirmar presença ou tirar dúvidas, encaminhe um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

Foto: Banco de imagem

Reunião

PRIMEIRo encontro SOBRE PESQUISA SALARIAL
Na próxima quinta-feira (28), das 9h30 às 12h, acontece a primeira reunião
preparatória sobre a Pesquisa Salarial, na sede da ANR. A entidade ressalta a
importância para que todos os associados que aderiram participem. O objetivo
do encontro é explicar como será feita a pesquisa, o método utilizado e a importância das informações corretas. Também serão listados, na ocasião, todos
os cargos pesquisados. Confirme sua presença enviando um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

ENCOVISAS

PATROCINADORES DESTACAM IMPORTÂNCIA DO
ENCOVISAS PARA O SETOR

Um dos eventos anuais mais importantes do setor, o ENCOVISAS, criado e organizado pela ANR, reúne todos os anos representantes de grandes empresas,
consultores e especialistas em vigilância sanitária e alimentação. O encontro se
tornou um espaço para o debate, painéis e networking entre os profissionais da
área e reguladores. A sétima edição acontece no dia 2 de agosto, em São Paulo,
com uma grande procura pelas empresas desde a abertura das inscrições. Confira abaixo o depoimento de alguns dos patrocinadores desse ano:

Fotos: Divulgação

“Essa parceria entre a ANR e a Coca-Cola FEMSA de fato é muito rica e agregadora.
Além das informações trocadas sobre o setor de alimentação e restaurantes que nos
suportam e nos orientam no dia-a-dia dos nossos negócios, ainda temos um ambiente
no qual podemos trocar experiências e fazer networking. Temos grande prazer de
poder, por meio da ANR, levar nossas marcas a este grupo seleto de clientes.”
Carolina Gianotta, gestora comercial On Premise da Coca-Cola FEMSA

“Temos uma presença bem consolidada no Brasil, com uma base de consumidores bastante
fiel e exigente. Sabemos que quando o cliente escolhe celebrar seus bons momentos
conosco, espera ter uma experiência de altíssimo padrão. O ENCOVISAS contribui para nos
manter sempre atualizados e atentos às práticas necessárias para cumprirmos todas as
exigências de segurança alimentar vigentes e entregarmos aos nossos clientes o que há
de melhor no mercado”
Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Steakhouse.

“Apoiamos a iniciativa de reunir os órgãos fiscalizadores com os profissionais da área
de alimentação para propiciar a atualização, troca de experiências e esclarecimento
de dúvidas do dia a dia. Acreditamos que compartilhar as melhores práticas e entender
as limitações de cada lado contribuirão para a profissionalização do setor e a adoção
das melhores práticas sanitárias”
Diogo Luís de Oliveira, Gerente de P&D e Qualidade da BFFC

conquista

ASSOCIADOS ANR SÃO DESTAQUES EM
PREMIAÇÕES DO SETOR
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Associados ANR foram destaque uma vez mais nas principais listas e rankings dos
melhores do país e do mundo e em 2018. Na semana passada, uma das principais premiações do mundo, a “50 Best”, manteve o D.O.M., do chef Alex Atala, como único
brasileiro entre os 50 melhores do mundo, na 30ª posição.
Aqui no Brasil, a revista Prazeres da Mesa divulgou os ganhadores do “Melhores do
Ano”, que reconhece estabelecimentos de todo o país. Foram premiados os associados D.O.M. (Categoria Brigada de Ouro, que reconhece o trabalho de treinar e manter
a equipe engajada), Le Manjue (Vegetariano) e Bráz Pizzaria (Melhor Pizzaria). O chef
Ivan Ralston, do Tuju (Grupo Ráscal), foi um dos vencedores da categoria chefs do
ano. A ANR parabeniza seus associados por mais essa conquista.

evento

VEM AÍ O 11 º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
FOOD SERVICE
O 11° Congresso Internacional de Food Service acontece no próximo dia 4 de
outubro, em São Paulo. O evento, organizado pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), incentiva a troca de experiências entre a Indústria e os Operadores do Food Service. Você pode conferir a programação em:

www.abia.org.br/cfs2018/

marketing

PONTO CHIC LANÇA PROMOÇÃO PARA A COPA DO MUNDO

A Copa do Mundo é um período em que o país volta suas atenções para tor-

pela seleção. Comemorar um gol oferecendo um chope é a melhor forma

cer pela seleção e muitos amigos se reúnem em bares para acompanhar os

de completar a alegria do cliente, que já estará torcendo e vai torcer ain-

jogos. O Ponto Chic, associado ANR, resolveu lançar uma promoção para

da mais. Tomara que seja uma goleada para que todos comemorem com

atrair o público e aproximar o cliente. “No Ponto Chic o cliente

bastante chope”, finaliza Alves. O próximo jogo acontece nesta quarta,

que estiver consumindo bebida alcóolica durante o jogo

dia 27, às 15h, contra a seleção da Sérvia. Para garantir seu futuro no

ganha um chope a cada gol do Brasil”, afirma Rodrigo

torneio, basta um empate à seleção brasileira.

Alves, proprietário do estabelecimento.
A promoção é válida para as três lojas físicas
do Ponto Chic e em todas as partidas do Brasil. “Fazer uma promoção para as pessoas
que forem assistir ao jogo do Brasil no Ponto
Chic é mostrar que estamos todos na torcida

Foto: Banco de imagem

novidade

GIRAFFAS APOSTA EM MODELO DE CONTAINER
PARA AMPLIAR ATUAÇÃO NO PAÍS

Foto: Divulgação

A rede de fast-food Giraffas, associada ANR, lançou um novo formato de
restaurantes. Chamado de Giraffas Container, o modelo é uma aposta da
marca na ampliação das possibilidades de localização de unidades, sendo
uma alternativa para locais mais remotos e cidades menores, por exemplo. A
primeira loja será aberta em Posse, no interior de Goiás, na primeira quinzena de julho.
O custo também é menor, aumentando as opções para franqueados. Uma
loja nesse modelo custa a partir de R$ 550 mil. “O baixo custo de investimento em relação aos modelos de lojas tradicionais é outro ponto positivo, já que
os valores de instalação e manutenção são muito menores. Ou seja: se abre
a possibilidade de ter um restaurante móvel e moderno.”, explica Eduardo
Guerra, Diretor de Expansão e Implantação do Grupo Giraffas.

Lançamento

JOHNNY ROCKETS LANÇA PROMOÇÃO
“LEVE NOSSA CANECA”

A Johnny Rockets lançou no começo do mês de junho a promoção “Leve
nossa caneca”. Promovida em parceria com a Budweiser e a Seara, é válida
para os clientes que comprarem uma porção de Rocket Wings, asas de frango
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à milanesa com molho à base da cerveja Budweiser, e mais dois chopps. Quem
adquirir o combo, ganha uma caneca colecionável “Johnny Rockets Collection”.
“A promoção ‘Leve a nossa caneca’ tem como propósito presentear nossos
clientes que se encantam com o produto de uma forma simpática, descontraída e divertida”, diz Alexandra Nicolau, Gerente de Marketing da rede Johnny
Rockets no Brasil. A promoção é válida até durarem os estoques.

www.anrbrasil.org.br
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