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Cristiano Melles assume a presidência da ANR
Cristiano Melles (Pobre Juan) foi eleito presidente da ANR
durante a Assembleia Geral Ordinária da associação, realizada
na última quinta-feira (27). Melles encabeçou chapa única
para a sucessão da entidade e foi eleito por unanimidade. Ele
substitui Jun Sakamoto, presidente nos últimos dois anos e
que permanece como membro da diretoria.
Para Melles, os principais desafios para o mandato são o aumento
do número de filiados e a elevação da representatividade
da entidade no tratamento das questões sensíveis ao setor.
“Atualmente, temos as maiores redes de alimentação filiadas à
ANR. Precisamos que a associação tenha uma estrutura que nos
permita uma boa visibilidade em Brasília”, disse Melles.
O novo presidente também parabenizou Jun Sakamoto pelo
desempenho no cargo. ”Nos últimos dois anos, o número
de associados quase dobrou e a ANR conseguiu defender
bandeiras importantes do segmento”, explicou Melles.
Apenas entre 2011 e 2012, o número de filiados cresceu 32%.
Atualmente, a ANR conta com 306 associados que, juntos,
compõem mais de 4.800 estabelecimentos em todo o Brasil.
Na reunião, Jun Sakamoto foi homenageado por sua atuação
no fortalecimento da entidade como referência no setor de
alimentação fora do lar. Ele ressaltou a importância da diretoria e
de todos os associados nas tomadas de decisão da ANR durante
sua gestão. “Passo o bastão para o Cristiano mas continuo com
vocês atuando na defesa dos interesses do setor”, afirmou.
O encontro foi marcado pela presença do deputado federal
Guilherme de Campos (PSD-SP) e pela aprovação da prestação
de contas do último biênio. Outros temas atuais como o PLC 57
sobre gorjetas, a liminar obtida pela ANR na justiça carioca impedindo o Procon de autuar associados da
entidade que promoverem vendas de alimentos acompanhadas de brinquedos e brindes e a nova lei da
transparência fiscal também tiveram lugar de destaque durante a plenária.

Confira a nova diretoria:
PRESIDENTE: Cristiano Melles (Pobre Juan)
VICE-PRESIDENTE Franquias: Ricardo Bomeny (Bob’s / Pizza Hut)
VICE-PRESIDENTE Independentes: Sérgio Kuczynski (Arábia)
Diretor Secretário: Rogério Barreira (McDonald’s)
Diretor de Marketing: Roberto Bielawski (Ráscal)
Diretor Financeiro: Cláudio Miccieli (Giraffas)
Diretor Administrativo: Jun Sakamoto (Hamburgueria Nacional)
Diretor de Rel. c/Associados: Mauro Guardabassi (Outback)
Diretor de Rel. Institucionais: Juscelino Pereira (Piselli)
Diretor de Orçamento: Fernando Grinberg (Cia. Tradicional do Comércio)
Diretor de Franqueados: Everaldo Peris (Ass. Franqueados McD)
CONSELHEIROS:
João Baptista da Silva Junior (Rei do Mate)
Rodrigo Fróes (Jam)
Erik Momo (1900 Pizzeria)
Mario Chady – suplente (Spoleto)

ANR aprova criação de Comitê de Ética
Durante a Assembleia, os associados da
ANR também aprovaram a alteração no
Estatuto Social da entidade para a criação
do Comitê de Ética e do Código de Ética. O
documento direciona a postura dos filiados
no relacionamento com funcionários, clientes,
empresas concorrentes e órgãos públicos.
A regulamentação exige que os associados
adotem princípios coerentes com o código
de ética. A declaração lista os compromissos
assumidos entre os filiados para fortalecer as
melhores práticas de ética empresarial e social.
Entre os valores, destacam-se: a não aceitação de qualquer discriminação com relação à cor, raça,
credo religioso, sexo, idade e orientação sexual; a proibição do pagamento de dinheiro, presentes
ou serviços a qualquer autoridade ou servidor da administração pública; e a não admissão de
veiculação de peças publicitárias contendo propaganda depreciativa da concorrência.
Confira os nomes que compõem o comitê: Sérgio Kuczynski (Arábia), Silvia Levorin (Rodeio),
representantes de restaurantes independentes; Angel Testa (Ráscal) e Salim Maroun (Outback),
representantes de redes de alimentação; João Baptista da Silva Jr. (Rei do Mate), representante de
franqueadoras e Alberto Lyra, Diretor Executivo da ANR.

Plenária da ANR conversa
com deputado Guilherme
Campos (PSD-SP) sobre
taxas abusivas de vales de
alimentação
O deputado federal Guilherme Campos (PSD/
SP) também participou da Reunião Plenária
da ANR, realizada na última quinta-feira (27).
O parlamentar faz parte da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio da Câmara e atua ativamente no
pedido de mais transparência de empresas de
meios de pagamentos e vale-refeição.
“Uma das minhas principais bandeiras na Câmara é que seja permitida aos estabelecimentos a
diferenciação de preços de acordo com a forma de pagamento escolhida pelos clientes”, disse o
deputado. Atualmente, a prática é proibida pelo PROCON. Em 2012, a ANR enviou ofício ao Ministério
da Justiça e à Secretaria de Direito Econômico denunciando as taxas abusivas cobradas pelas
administradoras de cartões.
Como decorrência da ação da ANR, o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – solicitou
à ANR dados sobre a relação comercial entre os restaurantes e as administradoras. Os resultados
apontam que 95% dos pesquisados pagam taxas acima de 4,5% às empresas de vale refeição –
4% dos associados pagam acima de 7% – montantes considerados abusivos e desproporcionais,
correspondendo ao dobro do valor do Pis/Cofins recolhidos em alguns estados. No fim da reunião, a
ANR entregou ao deputado uma cópia do ofício da entidade ao CADE .

2º ENCOVISAS já tem metade das
vagas preenchidas.
Faça já sua inscrição!

A um mês de sua realização, o 2º ENCOVISAS
já tem metade de suas vagas preenchidas.
Quem quiser participar pode fazer a
inscrição no site da ANR. Até o dia 05 de julho
os valores variam de R$ 200 (associados) e
R$ 300 (não-associados). Do dia 06 até 26
de julho, o valor da inscrição sai por R$ 250
(associados) e R$380 (não-associados).
Promovido e organizado pela ANR, o 2º
Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias,
que acontece no dia 1º de agosto, vai
discutir os principais temas referentes à
segurança alimentar em bares e restaurantes
do país. Um dos painéis do evento será
“Competências dos órgãos reguladores de
restaurantes e bares”.
O tema será debatido por representantes
das principais instituições responsáveis
pela fiscalização desses estabelecimentos.
Estarão presentes o diretor-adjunto de
fiscalização da Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon-SP), Renan
Ferraciolli, a subgerente de alimentos
da Coordenação de Vigilância em Saúde
(Covisa-SP), Martha Gewehr e o diretor
técnico do Instituto de Pesos e Medidas
(Ipem), Walmir Ditomaso.
Mais informações sobre o 2º ENCOVISAS
pelos fones (11) 3083-1931 e 3082-2751.

“O mais importante em
um restaurante são os
funcionários, pois são eles
que conquistam os clientes”

No último dia 25 de junho aconteceu, na sede da
ANR, a segunda edição do Workshop “Estruturando
o RH do seu restaurante”, iniciativa da entidade para
ajudar os seus associados a aprimorar a gestão de
seus funcionários.
A psicóloga e consultora na área de Gestão
Empresarial, Flávia Omori, conversou durante três
horas com os 17 participantes sobre as maneiras
mais eficazes para fazer o recrutamento e seleção
de novos colaboradores, salários e benefícios,
como promover treinamentos para desenvolver o
potencial do seu pessoal e como fazer uma avaliação
do desempenho de cada funcionário. “Todas essas
discussões são necessárias para promover uma
gestão de recursos humanos mais efetiva”, relatou
a psicóloga que, além do treinamento voltado
para RH, já havia participado de três encontros
abordando o desenvolvimento de lideranças.
Flávia ressaltou que os donos de estabelecimentos de
alimentação devem focar mais no desenvolvimento
de sua mão de obra. “A maioria dos lugares está mais
preocupada com as legislações trabalhistas como
salários, benefícios, hora extra etc. Isso é importante,
mas acho que o foco deveria ser maior em melhorar
o desempenho. Entendo que em um restaurante,
o aspecto mais importante são os colaboradores,
desde quem cria os pratos ao garçom que faz o
atendimento. São eles que conquistam os clientes”,
explicou a psicóloga.
A próxima edição do treinamento deve acontecer
no mês de agosto e tudo indica, com mais
novidades. “Acredito que na área de RH sempre
temos algo novo para apresentar”, finaliza Flávia.

Conheça as mudanças na Portaria CVS 5
Os principais assuntos da reunião de julho do Grupo de Trabalho
Técnico da ANR, que acontece nesta terça-feira (02/07), são as
mudanças feitas na Portaria CVS 5, principal legislação sanitária
vigente no país. A coordenadora do grupo, Eliana Alvarenga, se
encontrou com representantes da Vigilância Sanitária estadual
e vai apresentar todos os pontos discutidos.
No encontro também será concluído o material que a
nutricionista e integrante do GT-TEC, Rosana Lobo, vai
apresentar na 2ª edição do Encovisas. A profissional será a
responsável por conduzir o 2º painel do encontro que trará
o tema “Dificuldades da aplicação simultânea de diferentes
legislações sanitárias municipais e estaduais”.
O evento acontece a partir das 14h na sede da ANR. O endereço é Rua Cônego Eugênio Leite, 513,
cj. 11 - Pinheiros. Confirme sua presença pelo e-mail: comunicacao.anr@gmail.com.

Habib’s está na ANR
Pouca gente sabe, mas a maior rede de fast-food árabe do mundo
não começou sua história em algum lugar do Oriente Médio, mas sim
na Lapa, bairro da zona Oeste de São Paulo. Foi lá que, há 25 anos, foi
inaugurada a primeira loja do Habib’s, que após uma sugestão de uma
cliente, se transformou em uma franquia de sucesso. Hoje, são 430
restaurantes espalhados por 18 estados brasileiros. A ANR anuncia
que as lojas próprias do Habib’s são os mais novos associados.
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