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Sócio Fornecedor
A ANR conta agora com uma nova categoria de associado: o sócio fornecedor. O ingresso dos fornecedores na entidade foi aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 21 de junho. A taxa de adesão é de R$
1.200 (valor anual) e garante uma série de benefícios. São eles:
• Divulgação gratuita da logomarca no site da entidade no link “fornecedores associados”;
• Exposição aleatória da logomarca na home page do site;
• Desconto no patrocínio de espaço no site e na taxa de inscrição em cursos e workshops;
• Possibilidade de expor produtos/serviços em evento voltado para o segmento de atividade da empresa;
• Divulgação aos associados, uma vez por semestre, de e-mail marketing, preparado pela empresa e
aprovado previamente pela entidade;
• Recebimento do kit do associado e de boletins da associação;
• Preferência e desconto de 10% nos patrocínios de eventos;
• Possibilidade de formar GT-Fornecedor (grupo de trabalho temático para tratar de assuntos específicos).
Para mais informações acesse o site da ANR:
http://www.anrbrasil.org.br/Noticias_completa.asp?Cod_Noticia=792

Couvert
O Projeto de Lei nº 266/2011, de autoria do deputado André Soares, quer regulamentar a oferta de
serviços do tipo “couvert” no Estado de São Paulo. O
objetivo é fazer com que bares e restaurantes consultem o cliente antes de oferecer o serviço. Para o deputado, muitos estabelecimentos servem o couvert
e fazem a cobrança compulsória. Aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembléia Legislativa em junho, o texto aguarda aprovação em plenário, sem previsão de quando volta para
a pauta de votação.

Arrastão
Os assaltos a restaurantes de São Paulo voltaram a ser abordados pela mídia na semana passada. Um
dos fatores que trouxeram o assunto de volta aos principais jornais e portais de notícia do país foi a reincidência sofrida pelo restaurante Gogó da Ema, no Morumbi – em menos de um mês, foram realizados
dois assaltos no estabelecimento. Em entrevista ao repórter Wellington Carvalho, da Rádio Estadão ESPN,
o diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, comentou os ocorridos e falou sobre o novo ofício enviado pela
entidade à Secretaria de Segurança Pública em junho (o primeiro foi enviado em abril) solicitando reforço
no policiamento preventivo. Confira a entrevista completa aqui.
Importante: em setembro, a ANR irá realizar um seminário sobre o tema para todos os associados. Aguarde!

Agradecimento
A ANR agradece as mensagens de felicitações recebidas ao longo das últimas semanas pela eleição da
nova diretoria. A entidade reforça seu compromisso
em buscar ações que contribuam para o desenvolvimento do setor e, consequentemente, de seus associados. Em artigo publicado no site da Associação
(http://www.anrbrasil.org.br/Opiniao.asp), o antigo presidente da ANR, Cláudio Miccieli, fala sobre os
desafios da área e a importância da vida associativa e
do trabalho em equipe para o crescimento do setor.

grupos de trabalho
Os encontros mensais dos grupos de trabalho
da ANR são ótimas oportunidades para discutir
assuntos e propor ações que beneficiem diretamente a entidade e os seus associados. Fique
atento à agenda das próximas reuniões e participe! A inscrição pode ser feita gratuitamente. Para
saber quais serão os assuntos discutidos nos encontros deste mês, solicite a pauta das reuniões
pelo e-mail amandabertoldo@anrbrasil.org.br.
• GT - Técnico: dia 12/07, das 14h às 16h;
• GT - Comunicação: dia 13/07, das 9h30 às 11h30;
• GT - RH: dia 13/07, das 15h30 às 17h30.
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