BOLETIM SEMANAL
DE INFORMAÇÕES

06 de outubro de 2014 » Número 271 - ano 6

CICLO DE DEBATES ANR: CRISE HÍDRICA AFETA ENERGIA E
PREÇOS PODEM SUBIR 20% EM 2015

Rogério apresentou o panorama da distribuição de energia no país, bem como os
acontecimentos envolvidos que contribuíram para a crise que enfrentamos hoje. “A
falta de chuva é o problema, claro. Mas o
governo federal ajudou empilhando dezenas de questões políticas sobre isso. Em
janeiro, devemos ter em nossas contas um
aumento de cerca de 20%”, afirmou.
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A

baixa cada vez mais rápida dos reservatórios de água paulistas tem preocupado
muita gente. A compra de caixas d’água, por
exemplo, disparou no estado. Mas a situação
pode ter também outros desdobramentos.
Como o Brasil depende, basicamente, de hidro e termoelétricas para gerar energia, o
preço desse insumo no mercado livre disparou, atingindo níveis altíssimos que deverão
ser repassados para os consumidores logo no
primeiro mês de 2015. A opinião é do gerente
de Marketing e Novos Negócios da AES Eletropaulo, Rogério Pereira Jorge. Ele participou
do terceiro encontro do Ciclo de Debates ANR,
realizado na sede da associação, na terça-feira
(30), que reuniu representantes do setor de food
service para o Grupo de Trabalho de Soluções
Ambientais da entidade.

Porém, mesmo com o quadro bastante desfavorável, Rogério mostrou que ainda há saídas. Caso
a chuva não venha como o esperado, existem
algumas mudanças que podem ser implantadas em casa e nos estabelecimentos comerciais
para reduzir o consumo de energia. “Para 2015
não adianta investirmos em fontes alternativas.
Isso deve acontecer em longo prazo. No entanto, é possível melhorarmos a eficiência energética trocando a iluminação comum por LED, por
exemplo”, explica. “O ideal seria que o governo
brasileiro investisse nisso, colaborando com
isenções fiscais para empresas que buscassem
meios de redução”, conclui.

1º RestauraRH: EM DUAS SEMANAS 50% DAS VAGAS FORAM
PREENCHIDAS; INSCRIÇÕES TÊM DESCONTO ATÉ O DIA 22

A

s inscrições para o 1º RestauraRH, que
acontece no dia 14 de novembro, em
São Paulo, podem ser feitas pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br ao valor de R$ 150
para associados e R$ 225 para não associados,
até o dia 22/10. A partir dessa data até 12/11 a
inscrição para associados passa a ser R$ 200 e
para não associados R$ 300.

sas participantes da Pesquisa Salarial ANR 2014
garantem a segunda inscrição gratuitamente.

A ANR também oferece desconto progressivo
de acordo com o número de inscritos. A partir
da quarta e quinta inscrições, 5% de desconto. E
a partir da sexta, o abatimento é de 10%. Empre-

O valor inclui pasta contendo programa oficial
e bloco de anotações, café da manhã, café da
tarde, certificado de participação e senha de
acesso às palestras que forem cedidas à ANR.

Estão apoiando o evento a CNTur, FBHA,
Sindhobar (Brasília), SindRio, AMCHAM Rio,
CIEE e ABF. Associados dessas entidades
apoiadoras têm 10% de desconto sobre a taxa
de inscrição de não associados.

Para mais informações sobre o 1º RestauraRH entre em contato no (11) 3083-1931

PESQUISA SALARIAL ANR DÁ A LARGADA; TRABALHOS SEMELHANTES
NO MERCADO CUSTAM ATÉ 30 VEZES MAIS

R

O consultor Benedito Pontes receberá as planilhas com as informações salariais e de benefícios
até o dia 10 de outubro. A partir da data, começará
a preparar os resultados e relatórios comparativos,
cargo a cargo, de cada empresa versus o mercado.
Pontes esclareceu que os relatórios gerados em
seu trabalho contêm as mesmas informações
dos comercializados por algumas multinacio-
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epresentantes de mais de 30 grupos, em nome
de cerca de 45 empresas, reuniram-se na última semana para acertar detalhes da 3ª rodada da
Pesquisa Salarial ANR, desta vez contando com
o módulo de fast-food. O encontro serviu para definir os cargos que serão pesquisados e afinar as
funções específicas de cada um deles.

nais, que cobram cerca de 30 vezes mais que o
valor pago pelo associado ANR.
Vale lembrar que os resultados dessa Pesquisa
Salarial ANR serão apresentados pelo Prof. Pontes em painel de abertura do 1º RestauraRH,
em novembro.

9ª REUNIÃO DO GT-RH 2014 ACONTECE NESTA QUINTA

N

esta quinta-feira (9), a ANR promove a 9ª
reunião do GT-RH neste ano. Na pauta
estarão assuntos relacionados ao cartão
de ponto, identificando as deficiências e as
vantagens de cada sistema. Também serão
debatidas as regras de cada tipo de escala e
como elas se aplicam.
O encontro do GT acontece às 15h30, na sede da
ANR, na Rua Pais de Araújo, 29. Informações pelo
e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.
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Para participar desse GT-RH (e dos demais GTs da
ANR) basta solicitar a sua inscrição. É totalmente
grátis. Não participar é que pode sair caro.

Foto: Divulgação

LOJAS DA BACIO DI LATTE SÃO AS NOVAS ASSOCIADAS DA ANR

A

ANR dá boas-vindas à 13 lojas da Bacio
di Latte, mais novas associadas da entidade. O conceito da sorveteria nasceu em Milão, com as melhores referências às gelaterias
italianas. Mas, apesar da inspiração europeia,
a primeira Bacio di Latte foi inaugurada na Os-

car Freire em São Paulo. Hoje já são várias lojas
espalhadas pela cidade e também no Rio de Janeiro. Os sorvetes são feitos com as melhores
matérias- primas, todos os dias, em cada loja.
Tudo isso garante a qualidade do produto, sempre fresco e artesanal.

Confira a lista de associados Bacio di Latte:
• Bacio di Latte – Oscar Freire
• Bacio di Latte – Moema
• Bacio di Latte – Sh. JK Iguatemi
•Bacio di Latte – Bela Cintra
• Bacio di Latte – Vl. Madalena
• Bacio di Latte – Sh. Pátio Paulista
• Bacio di Latte – Sh. Morumbi

• Bacio di Latte – Sh. Ibirapuera
• Bacio di Latte – Sh. Higienópolis
• Bacio di Latte – Aeroporto de Guarulhos
• Bacio di Latte – Barra Shopping
• Bacio di Latte – Sh. Leblon
• Bacio di Latte – Sh. Eldorado
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