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“Arrastões e valets são os grandes problemas
do setor”, afirma a diretora de redação da
rádio Estadão/ESPN
Filomena Salemme, diretora de redação da rádio Estadão/ESPN, do Grupo Estado, foi a convidada especial da reunião do Grupo de Trabalho (GT) em Comunicação da ANR, realizada no último dia 18, na sede
da entidade.
Vencedora de vários prêmios de jornalismo (no Brasil e no exterior) e há quase 20 anos atuando na rádio,
a jornalista elencou os fatores que, na avaliação dela, são os principais desafios do setor de alimentação
fora de casa. “Os arrastões e os valets são os principais problemas do setor”, avaliou.
No caso específico dos valets, Filomena sugeriu a introdução de placas informativas aos clientes sobre o
local onde são estacionados os carros. “Funcionaria nos mesmos moldes do ‘visite nossa cozinha’ e, ainda
que não solucionasse todo o problema, certamente daria mais segurança aos frequentadores”.
A jornalista também falou sobre a importância do relacionamento com as assessorias de imprensa e de
comunicação dos restaurantes e destacou a necessidade da apresentação de pautas que se adequem ao
perfil dos meios de comunicação. “No caso de rádio, o ideal é que os textos enviados sejam curtos e que as
fontes entendam o imediatismo do veículo”, explicou.

ANR promove workshop gratuito sobre segurança –
vagas são limitadas (garanta já a sua!)
Continuam abertas as inscrições para o workshop “Gerenciando o Risco do seu Negócio: prevenção contra arrastões, cuidados a tomar e como atender a imprensa”. Organizado pela ANR, com o patrocínio da
Porto Seguro Seguros, o evento, gratuito para associados, será realizado no próximo dia 29 e contará com
os seguintes palestrantes:
• 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 situações 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.
Garanta já a sua vaga pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br. Mais informações no site da ANR ou pelo telefone (11) 3083-1931.

Aviso prévio e PLR são temas do GT-RH desta quarta-feira
Os integrantes do Grupo de Trabalho (GT) em Recursos Humanos (RH) da ANR se reúnem nesta quarta-feira, dia 23, para discutir os seguintes assuntos:
- a nova lei do aviso prévio (o que muda para o empregador e para o empregado);
- o PLR e outras formas de gratificações remuneratórias;
- sugestão de projeto(s) para o “Planejamento ANR 2011”;
- outros assuntos sugeridos pelos participantes
O encontro do GT-RH, o décimo de 2011, será realizado na sede da ANR, a partir das 15h30. Confirme sua
presença pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br. Participe!

Agente Remoto é novo associado fornecedor ANR
A ANR firmou parceria com a Agente Remoto para o oferecimento de serviço remoto de segurança com
descontos para associados.
Há quatro anos no mercado, a empresa disponibiliza segurança em áudio e vídeo e monitoramento
remoto em tempo real por meio de suas redes centrais. O serviço inclui, ainda, um sistema de alarme.
“Nosso serviço garante aos proprietários de restaurantes a segurança do seu patrimônio, de seus funcionários e de seus clientes”, explica Fernando Ubatuba, diretor da Agente Remoto.
Para mais informações sobre o serviço, acesse o site da Agente Remoto ou entre em contato pelo e-mail comercial@agenteremoto.com.br e pelos telefones (11) 3271-8429 e (11) 7824-1255.

ANR conta com sete novos associados
A ANR dá as boas vindas aos seus novos associados: Shintori, Aizomê, Franqueado McDonald’s –
Cahetel, Franqueado McDonald’s – KCR, Franqueado McDonald’s – Tahesa, Franqueado McDonald’s
– Domani e Franqueado McDonald’s – HRPT.
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