
Conheça os próximos eventos previstos para aConteCerem 
na anr e agende-se! Contamos Com a sua partiCipação:

12/05

18/05

workshop

workshop workshop - 1ª Turma de Dinâmicas de Grupo 

Encontro ANr |Visa regional – Vitória (Es)

Quer se inscrever ou tirar dúvidas? Mande um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

24/05 GT  2º Encontro do GT-TI  

31/05 workshop workshop - 2ª Turma de Gerenciamento de Contratos

19/05 GT soluções ambientais

Produção: Linhas Comunicação | www.linhascomunicacao.com.br

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 

02 de maio de 2016 | Número 348 - ano 8

BoLetim semanaL 
de inFormaçÕes

anr ConsuLta proCon soBre a ‘Lei dos preços’ 
nos CardÁpios na internet
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realizada na última terça-feira (26), na 
sede da ANr, a segunda reunião plenária 
do ano serviu para discutir, entre outros 
assuntos, a nova Lei do Zoneamento 
em são paulo e a Taxa Única criada pela 
receita Estadual do rio de Janeiro, que 
segue suspensa por decisão da Justiça. o 
diretor executivo Alberto Amaral Lyra e o 
consultor jurídico da ANr, Carlos Augusto 
Pinto Dias, sócio do escritório Dias e 
pamplona Advogados, conversaram com os 
associados e mostraram o posicionamento 
da entidade em relação a diversos temas 
que impactam o setor de alimentação 
fora do lar. A nova Lei do Zoneamento da 
capital paulista, por exemplo, determina 
que qualquer estabelecimento que 
comercializa bebida alcoólica, incluindo 
restaurantes, não pode mais ficar aberto 
após a 1h. outro destaque do encontro 
ficou por conta da nova jurisprudência 
sobre o furto de bolsas e pertences nos 
restaurantes. Uma decisão recente do sTJ 
vem preocupando os empresários, pois 
atribui a responsabilidade dos objetos 
deixados nas mesas aos estabelecimentos. 

Carlos Augusto também citou a recente 
publicação da Lei Federal nº 13.271/16, que 
proíbe a revista íntima de funcionárias nos 
seus locais de trabalho, mas reforçou que 
a conferência de bolsas e sacolas continua 
valendo. Além disso, o advogado orientou os 
presentes sobre as vantagens e desvantagens 
da migração das gorjetas concedidas de 
maneira espontânea para o regime das 
gorjetas compulsórias e apresentou suas 
considerações sobre o chamado “Dano 
Existencial”, que é configurado na Justiça do 
Trabalho pelo volume excessivo de trabalho 

dado ao empregado, impossibilitando que ele 
possa desenvolver, na prática, seus projetos de 
vida no âmbito pessoal.

Durante o encontro, os associados ainda 
puderam tirar suas dúvidas com o advogado 
Walter Uemura, do Escritório Dias e pamplona, 
sobre os principais mecanismos de proteção 
do ponto comercial, entre os quais o direito 
de renovação compulsória do aluguel, caso 
o contrato seja igual ou superior a cinco 
anos e as mudanças que devem ser incluídas 
na chamada “cláusula de vigência” a fim de 
evitar maiores contratempos, como a venda 
inesperada do imóvel, por exemplo. 

A consultora técnica da ANr, Eliana D. 
Alvarenga, também conversou com os 
associados sobre o Compêndio de Legislação 
sanitária que reunirá as principais normas 
e legislações em vigor, fornecidas por 
órgãos como IpEM, procon, ABNT, Corpo de 
Bombeiros, Vigilâncias sanitárias, entre outros, 
que será publicado com exclusividade pela 
ANr. Eliana comentou, ainda, os resultados 
obtidos nas recentes reuniões com as 
Vigilâncias sanitárias regionais e aproveitou 
para anunciar os próximos encontros, em 
Vitória (Es) e porto Alegre (rs).

Ao final, o CEo e fundador da Luckro, Jorge 
Kowalski, mostrou todos os detalhes da 
sua plataforma inovadora, que permite 
a interação dos estabelecimentos com 
vendedores, marcas e fornecedores dos mais 
diversos segmentos, sendo reconhecida 
como a primeira rede social de negócios para 
o varejo. o aplicativo da Luckro é gratuito e 
já está disponível na Apple store e no Google 
play para download.

pLenÁria anr deBate impaCtos de novas LegisLaçÕes
e aLternativas para o setor

Em vigor desde 19 de março, a Lei Estadual 
nº 16.119/2016 determina que toda 
divulgação de produtos ou serviços, seja 

pela Internet ou por meio de papel impresso, 
deverá conter o preço individual e seu período 
de vigência. Dessa maneira, os restaurantes, 
bares e demais redes de alimentação que 
disponibilizam cardápio ou imagem de produtos 
em seus sites ou redes sociais passam a ser 
obrigados a colocar o valor correspondente aos 
praticados na loja física e também no delivery. 

A ANr elaborou uma consulta formal ao 
procon-sp, que além da atribuição de fiscalizar 
a execução das leis de defesa do consumidor 
será responsável pela aplicação das respectivas 
sanções, que vão desde multa, no valor 
mínimo de r$ 515,47, até a cassação do alvará 
de funcionamento. 

“Corremos para fazer os ajustes necessários, já 
que não tínhamos uma ferramenta capaz de 
garantir a atualização frequente dos preços nos 
cardápios que disponibilizamos na Internet”, 
destaca Rodrigo Alves de Souza, associado 
ponto Chic. Com mais de 90 anos de história e 
três restaurantes em são paulo, a marca teve 
que investir cerca de r$ 800 para se adequar 
à nova lei. “Tivemos esse custo, que tratamos 
de assumir logo que soubemos pela ANr que 
a lei havia sido sancionada. Acho positivo que 
o consumidor tenha acesso aos preços, mas o 
empresário precisa estar atento, pois a multa já 
está valendo”, emenda rodrigo. Em relação ao 
período de vigência dos preços, o advogado 
Carlos Augusto Pinto Dias orienta que esteja 
escrito “válido por prazo indeterminado”, a fim 
de evitar qualquer problema com a fiscalização 
e reclamações por parte dos clientes. 

sat FisCaL É tema do primeiro enContro do gt-ti 

Na manhã da última quinta-feira (28), 
a ANr realizou a primeira reunião do 
Grupo de Trabalho de Tecnologia da 

Informação (GT-TI). o encontro, que durou duas 
horas, teve a apresentação da palestra “Cupom 
Fiscal Eletrônico do sistema Autenticador e 
Transmissor CF-e-sAT”, ministrada por um 
representante da Daruma Tecnologia. 

Com isto, os associados puderam levantar 
questões importantes e tirar dúvidas sobre 
tópicos relacionados ao setor. o principal 
tema em destaque na reunião foi o sistema 
Autenticador e Transmissor (sAT), um dos 

assuntos que mais geram dúvidas entre 
os profissionais da área de tecnologia de 
restaurantes, bares e redes de alimentação.

o encontro, coordenado por Bruno Andrade, 
gerente de Tecnologia da Informação do The 
Fifties, rede associada à ANr, foi aprovado pelo 
grupo. “É um novo desafio estar à frente deste 
projeto. Acredito que isso vai agregar bastante 
não somente para a minha companhia como 
para o meu lado profissional. pude notar que 
esse primeiro encontro foi produtivo para 
todos e com certeza essa satisfação deve 
aumentar ainda mais”, destacou Andrade.   
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WorKshop Com visa regionaL agora em vitória

Foto: Banco de Im
agem

A ANr promoverá, na quinta-feira (12), 
um encontro com a Vigilância sanitária 
da cidade de Vitória (Es). Com o 

objetivo de estreitar os laços de comunicação 
entre o órgão e os estabelecimentos locais, a 
terceira reunião promovida pela ANr, depois 
de passar por Blumenau e Florianópolis, 
tratará de temas como o trabalho da 
vigilância e os principais erros e acertos dos 
estabelecimentos na rotina, especialmente 
em espaços como as praças de alimentação 
de shopping centers. 

A coordenadora da área técnica de 
alimentos da Vigilância sanitária de Vitória, 
Renata Santos, acredita que o encontro será 
essencial para esclarecer alguns assuntos e 
reafirmar a imagem da Vigilância como um 
aliado dos estabelecimentos. “Queremos 
colocar o órgão em contato direto com 
o setor regulado fora do momento de 
auditoria, mostrar a Vigilância como um 
parceiro”, explica a profissional.

As vagas para o evento são limitadas e as 
inscrições já podem ser feitas no site oficial da 
Associação Nacional dos restaurantes. para 
mais informações, acesse: 

www.anrbrasil.org.br
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Nos últimos anos, o preço da carne 
bovina teve uma alta maior do 
que a inflação. segundo dados da 

FoodLogics, sócio fornecedora da ANr, o 

valor da carne ponta de agulha e traseiro com 
osso subiu, em média, 2,0% e 1,2% ao mês, 
respectivamente, enquanto a inflação teve 
uma média mensal de 0,75%.

Esse crescimento tem pressionado os 
gerentes de bares e restaurantes que 
convivem com o  impasse de diminuir suas 
margens ou reajustar os preços, repassando 
os valores para os clientes. 

A FoodLogics indica que os estabelecimentos 
criem a cultura de acompanhar a 
movimentaçãos dos índices para assegurar as 
margens e evitar o aumento nos preços finais. 

aLta no preço da Carne Bovina serve de aLerta
para restaurantes

A ANr realiza nos dias 10 e 12 de maio as próximas reuniões dos grupos de trabalho técnico 
e de recursos humanos, GT-TEC e GT-rh, respectivamente.

reuniÕes do gt-teC e gt-rh estão Com vagas aBertas!


