ANR Notícias

Boletim informativo da Associação Nacional de Restaurantes

Número 115 - ano 3

Novo presidente
Jun Sakamoto é o novo Presidente da ANR. O sushiman, proprietário do restaurante que leva o seu nome
e sócio da Hamburgueria Nacional, foi eleito ontem (21) em Assembléia Geral com os associados. Além do
novo Presidente, foram escolhidos também os integrantes que irão compor a diretoria da nova gestão, que
terá mandato de dois anos. Confira abaixo quem são eles:
Diretoria
• Presidente: Jun Sakamoto (Hamburgueria Nacional)
• Vice Presidente Franquias: Jorge Aguirre (Bobs / Pizza Hut)
• Vice Presidente Independentes: Sérgio Kuczynski (Arábia)
• Diretor de Marketing: Roberto Bielawski (Ráscal)
• Diretor Financeiro: Cláudio Miccieli (Giraffas)
• Diretor Secretário: Rogério Barreira (McDonalds)
• Diretor Administrativo: Daniel Rolim (Cantaloup)
• Diretor de Franqueados: Everaldo M. Peris (Ass. Franqueados McD)
Conselheiros:
• João Baptista da Silva Junior (Rei do Mate)
• Rodrigo Fróes (Jam)
• Erik Momo (Pizzeria 1900)
• Mario Chady suplente (Spoleto)
*Também integram a equipe, Alberto A. Lyra Jr, Diretor Executivo, Carlos Augusto Pinto Dias, Escritório
Dias e Pamplona Advogados, e Pedro Palatnik.

Direto da Fonte
Na edição da última segunda-feira (20), da coluna Direto da Fonte do jornal O Estado de S. Paulo, o novo Presidente da ANR antecipou alguns posicionamentos que pretende enfatizar em sua gestão. Ele também opinou
sobre alguns projetos de lei que impactam diretamente o setor, como a Lei da Gorjeta, em tramitação no Senado, e o projeto de lei da Assembléia Legislativa que propõe regulamentar a cobrança do couvert. Confira aqui a
entrevista completa: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110620/not_imp734612,0.php

Homenagem
Na Assembléia que oficializou o nome de Jun
Sakamoto como novo Presidente da ANR, houve
espaço também para uma homenagem a Sérgio
Kuczynski, que atuou durante anos como Presidente da Associação Paulista de Restaurantes (Aprest),
constituição inicial da ANR. Kuczynski foi homenageado com uma placa comemorativa, que destaca
também sua conduta ética à frente da rede de restaurantes Arábia há quase 25 anos. Emocionado,
ele agradeceu à diretoria e a todos os associados
da ANR pela homenagem.

Mercado americano
As novidades do mercado norte-americano de
alimentação também estiveram presentes no encontro. Ricardo Daumas, da Gouvêa de Souza,
apresentou um resumo dos principais destaques
do NRA Show 2011, o maior evento do setor de
alimentação do mundo realizado anualmente em
Chicago (EUA).
Promovida pela National Restaurant Association
(NRA), a feira mostra as principais novidades em
produtos, serviços e tecnologias para ramo e reúne
um publico de mais 100 países.

É possível reduzir a sua
conta de energia elétrica
A AES Eletropaulo passou a cobrar nas contas
de luz a chamada energia reativa excedente, ou
UFER, responsável pela magnetização de motores
e bobinas de equipamentos elétricos como geladeiras, freezers, ar-condicionado e reatores de
lâmpadas fluorescentes.
A cobrança está discriminada nas contas como:
“energia reativa excedente”, “reativo excedente”,
“consumo reativo excedente”, ou apenas “UFER” e
o valor vem acrescido de impostos. Para evitar a
cobrança, basta instalar um “banco de capacitadores”, equipamento que produz energia reativa. Para
mais informações sobre como obter o aparelho,
entre em contato com a WGR, empresa especializada com quem a ANR mantém acordo para garantir
preços especiais a seus associados.
Tel: (11) 2155-5500
Site: www.wgr.com.br
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