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DESONERAÇÃO DA FOLHA
No último dia 13, a ANR esteve com o Senador Armando Monteiro,
relator da Comissão Mista do Congresso que analisa a MP 601,
que trata da desoneração de alguns setores da economia. O
Senador se comprometeu a lutar pela inclusão do setor.
Senador Gil Argelo e Cláudio Miccieli

No dia seguinte, 14, a ANR esteve com o senador Gim Argelo,
do mesmo partido do relator, e obteve o compromisso de que
lutaria pela inclusão do setor na MP 601.
No próximo dia 26, haverá reunião no Ministério do Turismo,
da qual participará o Marcio Holland, que é o interlocutor, pelo
lado do Executivo, do Senador Monteiro para a finalização de seu
relatório sobre a MP.

2º ENCOVISAS DOMINA PAUTA DO GT-TEC

O planejamento do segundo 2º Encontro Nacional
de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas) foi o principal
tema tratado no Grupo de Trabalho Técnico (GTTec), ocorrido no último dia 12. O 2º Econvisas será
no dia 1º de agosto, no Centro Brasileiro Britânico,
das 8h15 às 17h30.
O GT-Tec fechou os temas dos três painéis e da mesa
redonda que formarão o 2º Encovisas. No período da
manhã, “Como estar preparado para megas eventos

e categorização de restaurantes” e “Dificuldade de
aplicações das legislações em diferentes estados:
como estabelecer um padrão único” estarão em
pauta. Durante a tarde, serão discutidos “O foco das
fiscalizações em restaurantes e redes” e “Os riscos
das sobreposições de fiscalizações”. Os palestrantes
ainda não foram confirmados.
O próximo GT-Tec deve acontecer no início de abril.
Não falte!

GT-RH AMPLIA DISCUSSÃO SOBRE PAGAMENTOS SINDICAIS
E DE SALÁRIOS
As discussões sobre a segunda edição da pesquisa
salarial e os pagamentos das contribuições sindicais
dominaram o Grupo de Trabalho de Recursos Humanos
(GT-RH), que aconteceu no dia 14 de fevereiro, na sede
da ANR.
Na ocasião, foram analisados as metodologias e os
itens que constarão na pesquisa deste ano, incluindo
a posição das gorjetas nas análises financeiras.
A Associação marcará uma nova reunião com os
interessados em participar para definição e finalização
do documento.
Já as dúvidas sobre as diferentes contribuições sindicais, incluindo as obrigatórias e as não-mandatórias,
foram detalhadas na reunião. A advogada Andréa Carolina Tavares discursou sobre as variações dos
pagamentos, mostrando em quais momentos devem ser pagos e os procedimentos que devem ser
adotados em casos de cobranças indevidas.

GT-COM RECEBE PROFESSOR ROBERTO GONDO
O próximo Grupo de Trabalho de Comunicação (GT-Com) já está agendado. Será no próximo dia 27, na sede
da ANR, a partir das 10h. O convidado é o professor Roberto Gondo Macedo, da Faculdade de Mauá e Centro
Paula Souza / FATEC Mauá e dos cursos de especialização Lato Sensu na Universidade Presbiteriana Mackenzie
e Universidade Metodista de São Paulo.
Na ocasião, o professor falará sobre o viés representativo do comportamento do consumidor direcionado para
o setor de restaurantes, além de conversar sobre a importância de compreender o novo e dinâmico modelo
de fidelização de clientes. O objetivo deste encontro é ampliar a discussão dos profissionais de comunicação e
marketing para estratégias de atrair novos clientes, mesmo com as dificuldades e adaptações do setor.
Para confirmar a presença, mande e-mail para anr@anrbrasil.org.br.

DESENVOLVA SEUS LÍDERES
A ANR promove no dia 20 de março o curso de Desenvolvimento de
Lideranças. Ministrada por Flávia Campana Omori, psicóloga graduada
pela Universidade de São Paulo (USP) com cursos de especialização
em Gestão do Conhecimento e Marketing de Serviços pela Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo, a aula será na sede da ANR, das 14h30
às 17h.
O curso, que contará com palestra dialogada e dinâmica de grupo, é
dirigido a profissionais de recursos humanos que têm interesse em
aprimorar a sua equipe. Com o objetivo de motivar os atuais líderes
a partilhar os objetivos e as estratégias de suas organizações com os
funcionários, a aula irá apresentar recursos disponíveis nas empresas
para o desenvolvimento das chefias e os aspectos fundamentais para
desenvolver novos profissionais.
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