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ReuNião do GT-RH seRá ReAlizAdA No diA 23
Atenção integrantes do Grupo de Trabalho (GT) em Recursos Humanos (RH): a próxima reunião do GT 

será realizada no dia 23, das 15h30 às 17h30, na sede da ANR –  rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj 11, Pi-
nheiros.  Confirme sua presença pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br. Para mais informações, entre em con-
tato pelo telefone (11) 3083-1931. 

A empresa alemã acaba de firmar parceria com a entidade para oferecer, como associado-fornecedor, 
um serviço premium de reservas. Gourmeo, que iniciou atividades no Brasil neste ano, trabalha com um 
conceito diferente de compras coletivas. Cada cliente paga uma taxa de R$ 10 para usar o serviço, que 
garante uma reserva com data marcada para o uso. Em troca, ganha um desconto fixo de 30% no valor 
total da conta. O usuário não precisa imprimir vouchers ou cupons.

A empresa, que já tem parceria com mais de 100 restaurantes no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, tra-
balha com a taxa de ociosidade e com os horários alternativos dos restaurantes. “Queremos ser parceiros 
dos estabelecimentos, fortalecendo a fidelização de quem já cultiva o hábito de frequentar bons restau-
rantes e, claro, atrair novos clientes”, explica Stefan Schimenes, head do Gourmeo para a América Latina. 

Com a parceria, associados ANR que adquirirem os serviços da Gourmeo ganham 10% de desconto e 
não pagam pelas dez primeiras reservas efetuadas no mês. Para mais informações, acesse o site  https://
www.gourmeo.com/br/sao-paulo. 

GouRmeo fecHA pARceRiA com ANR como AssociAdo-foRNecedoR

Rádio esTAdão/espN NA úlTimA ReuNião do ANo do GT-com de 2011
Filomena Salemme, diretora de redação da Rádio ESTADÃO/ESPN, do Grupo Estado, estará presente na 

próxima reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação da ANR, a última de 2011. No evento, pro-
gramado para a próxima sexta-feira, dia 18, a jornalista, vencedora de diversos prêmios de Jornalismo, no 
Brasil e no exterior, irá falar sobre a cobertura do setor de food service no jornalismo diário nacional. 

O GT de Comunicação foi criado em junho deste ano para ser um espaço de discussão dos principais 
assuntos de comunicação relacionados ao setor. Ao longo do ano, foram discutidos temas como Lei do 
Couvert, valets, gorjetas, entre outros. Participam do Grupo assessores de imprensa e de comunicação dos 
restaurantes associados. Para fazer parte do GT, entre em contato com a ANR pelo telefone (11) 3083-1931.

Novo siTe ANR No AR
A ANR acaba de estrear o novo site da Instituição. Com uma série de novidades, como áreas para inserção 

de vídeos, divulgação dos eventos e um design criado para facilitar a navegação, o site traz ainda espaço 
de destaque para a divulgação das logomarcas dos associados.

Logo na página inicial, o internauta pode encontrar as notícias sobre a ANR e o setor de food service.  É 
possível ter acesso, ainda, aos textos opinativos (da diretoria ou de profissionais que abordam questões re-
lativas ao setor), às legislações (área restrita a associados) e às edições do boletim semanal da Associação.  
Confira as novidades acessando a página da ANR.  Boa leitura!  

Importante: associados que ainda não enviaram suas logomarcas e informações para inserção no site 
ANR podem fazê-lo até o final do mês de novembro.

como lidAR com os ARRAsTões? A ANR discuTe 
seGuRANçA Nos ResTAuRANTes – GRáTis pARA AssociAdos 

A segurança é, sem dúvida, um dos assuntos que mais preocupam proprietários de bares e restaurantes 
atualmente. É possível se precaver? Como falar com a imprensa sobre o assunto? 

Para auxiliar os associados a responder a estas e as outras perguntas, a ANR programou o workshop “Ge-
renciando o Risco do seu Negócio: prevenção contra arrastões, cuidados a tomar e como atender a 
imprensa”, que será realizado no dia 29. 

O tema será discutido por: 

• Edison Oliveira, coordenador do Comitê de Gestão de Crises e Gerente de Segurança Sênior Brasil do 
McDonald´s; 

• Andréa Pontes, jornalista com 14 anos de experiência em comunicação empresarial e gestão de situa-
ções especiais;

• Carlos Augusto Pinto Dias, sócio do escritório Dias e Pamplona Advogados e Consultor Jurídico da ANR;

• Jarbas Medeiros, Gerente de Produto Bares e Restaurantes da Porto Seguro Seguros.

VAGAS LIMITADAS – Mais informações no site da ANR ou pelo telefone (11) 3083-1931. 
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