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Em pauta
No último dia 21, os associados ANR se reuniram em Assembleia Geral para eleger a equipe da nova
diretoria e para discutir alguns assuntos importantes para a entidade e para o setor. Entre os temas em
pauta estiveram a inclusão de uma nova categoria no Estatuto Social da Associação (o associado fornecedor), a aprovação das contas da entidade (referentes ao ano de 2010) e a propositura de medida judicial
para questionar os projetos de lei que visam restringir o comércio de refeições acompanhada de brindes
promocionais ou similares - um deles em vias de aprovação em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Giraffas em Miami
Tem associado ANR desbravando as terras do Tio
Sam. No dia 25, a rede Giraffas inaugurou seu primeiro restaurante em Miami, nos Estados Unidos.
O empreendimento recebeu investimento de US$
1 milhão e foi instalado em uma região nobre da
cidade, na esquina da Byscane Boulevard com a
123th Street. “Até o fim do ano, a rede prevê abrir
mais dois restaurantes em Miami”, afirma Cláudio
Miccieli, diretor-executivo do Giraffas.

PESQUISA SALARIAL
A ANR irá realizar no início do segundo semestre uma pesquisa salarial para aferir qual é a média de
remuneração empregada no mercado. O objetivo é oferecer informações que ajudem os associados a
assegurar a permanência de talentos profissionais em seus estabelecimentos. O levantamento será coordenado por um consultor da área, que garantirá o sigilo dos dados recebidos. O prazo para a finalização
do estudo será de dois meses. O preço para participar é de mil reais, divididos em duas parcelas sem juros.
Um comunicado com mais informações será encaminhado aos associados nesta semana.

Bem vindos
Desde o início do mês, a Associação passou a
contar com dois novos associados: os restaurantes
Tordesilhas, especializado em comida brasileira, e
Desfrutti, famoso pelos crepes e wraps. A ANR dá
as boas vindas!

ALERTA CONTRA A PIRATARIA
Na última reunião dos associados, Erik Momo, diretor da ANR e um dos sócios da Pizzeria 1900, apresentou um produto desenvolvido por ele que substitui a sacola plástica no transporte de garrafas pet. Além
de apresentar a invenção, Momo teve a intenção de alertar sobre a pirataria do produto. Embora já tenha
solicitado o registro, cópias ilegais da sua criação estão sendo utilizadas por alguns estabelecimentos sem
a devida autorização. O diretor solicitou aos associados que contribuam na fiscalização e comuniquem a
Pizzeria o nome do estabelecimento que estiver fazendo uso do suporte.
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