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ANR se reúne com Ministro do Turismo
para discutir regulamentação das gorjetas
Na última quarta-feira, dia 28, o diretor de Relações Institucionais da ANR, Pedro Palatnik, participou
de reunião com o novo Ministro do Turismo, Gastão Vieira, em Brasília.
Organizado pela Confederação Nacional do Turismo (CNTur), o encontro – que reuniu representantes
dos setores de alimentação, hospedagem, além de agências e operadoras – teve o objetivo de discutir
os principais problemas enfrentados por estes setores no país.
Palatnik falou sobre as gorjetas e destacou a importância da regulamentação do serviço para o desenvolvimento do setor de alimentação fora de casa. O Ministro se prontificou a auxiliar na resolução do
problema. “O Ministério do Turismo terá a função de coordenador junto a outros ministérios. Existe uma
série de assuntos relacionados ao setor cuja solução depende de negociação com outras pastas”, disse
o Ministro, na ocasião.

Reuniões DO mês de outubro já têm datas definidas
A ANR já definiu as datas das reuniões da Diretoria, dos Grupos de Trabalho e da Plenária que serão realizadas no mês de outubro. Confira abaixo:
– RD: dia 13
– GT-Tec: dia 18
– GT- COM: dia 19
– GT- RH: dia 19
– GT-Sustentabilidade: dia 20
– Plenária: dia 26

Fórum discute os novos desafios da alimentação fora do lar
Estão abertas as inscrições para o 2º Fórum Food Service Brasil, que será realizado no dia 18 de outubro,
em São Paulo. Organizado pela Gouvêa de Souza, o evento discutirá os desafios enfrentados pelo setor
de alimentação fora de casa na atualidade, como o atendimento a clientes de mercados emergentes e a
necessidade de novas estratégias para conquistar os consumidores.
Representantes da FSB Foods, da ABF, do Bob´s, do Starbucks e da Martin-Tower estarão entre os palestrantes convidados. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail eventos@gsmd.com.br ou pelos
telefones (11) 3405-6631, (11) 3405-6668 e (11) 3405-6679. Associados ANR têm 10% de desconto. Mais
informações pelo site http://www.gsmd.com.br/port/index.asp

Evento de promoção ao café nacional está com inscrições abertas
De 6 a 8 de outubro, será realizada em São Paulo a sexta edição do Espaço Café Brasil – Feira Internacional
do Café, um dos principais eventos de negócios e promoção do produto no país. Em 2010, a Feira reuniu
mais de 12 mil profissionais e interessados pelo produto, da produção ao consumo, e cerca de 50 marcas
expositoras, gerando mais de 10 milhões de reais em negócios diretos e indiretos. Os interessados em
participar da Feira neste ano podem se credenciar gratuitamente pelo site do evento: http://www.espacocafebrasil.com.br/. Mais informações pelo telefone (11) 3586-2233.
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