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arraStõeS: pm e anr formulam plano de comBate
A Polícia Militar irá apresentar nesta semana 

um plano de combate a arrastões a restauran-
tes em São Paulo. O anúncio foi feito na última 
quinta-feira, dia 8, durante reunião realizada na 
Secretaria de Segurança Pública (SSP). 

O encontro contou com a presença do subsecre-
tário da SSP, Jair Burgui, do comandante-geral da 
Polícia Militar, Coronel Álvaro Batista Camilo, do 
presidente da ANR, Jun Sakamoto, do diretor exe-
cutivo da entidade, Alberto Lyra, além do sócio do 
restaurante Piselli, Juscelino Pereira, e do represen-
tante da Lanchonete da Cidade, Adriano Barbosa. 

Na ocasião, a ANR destacou sua preocupação 
com a onda de arrastões a restaurantes na cida-
de e relembrou os diversos contatos realizados 
com a PM, desde o início de 2011, solicitando 
medidas de proteção aos clientes e aos funcio-

nários dos estabelecimentos. A Associação tam-
bém apresentou sugestões para ajudar na pre-
venção de assaltos a restaurantes. 

   O Comandante da PM afirmou que a polícia está 
empenhada no combate a este tipo de crime e 
lembrou que na semana passada havia prendido 
uma quadrilha que praticava arrastões em con-
domínios residenciais. Quanto às sugestões, dis-
se que elas serão incorporadas, após avaliação da 
equipe, ao plano de ação da PM. 

Ao final, ficou acordado que o plano de ação 
contará com o auxílio da ANR, que irá informar as 
regiões onde se concentram os arrastões, os ho-
rários que merecem atenção especial e o modus 
operandi das quadrilhas. A estratégia será apre-
sentada em uma nova reunião a ser confirmada 
para quarta-feira, dia 14.

Dando continuidade ao programa de aproximação dos associados com a imprensa especializada, o 
GT-COM recebe nesta terça-feira, dia 13, a jornalista Marta Barbosa, redatora-chefe da revista Prazeres 
da Mesa, para falar sobre a relação da publicação, uma das mais importantes do segmento, com as 
assessorias do setor. A reunião será realizada na sede da ANR, a partir das 9h30. Confirme presença ou 
envie um representante pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. 

Marta é a quarta jornalista a participar dos encontros do GT-COM. Já estiveram presentes a editora-
-assistente da revista Menu, Luciana Mastrorosa, a diretora de redação da Rádio Estação/ESPN, Filomena 
Salemme, e o editor da revista Alta Gastronomia, Paulo Milreu.

redatora-chefe da revISta prazereS da meSa é a convIdada 
eSpecIal do gt-com

fIQue atento: nova portarIa da 
covISa já eStá em vIgor

Entrou em vigor no dia 5 de março a Portaria 
2.619/11 da COVISA, que institui o Regulamento de 
Boas Práticas e de Controle para o município de São 
Paulo e substitui a antiga 1210. 

Em janeiro, a ANR realizou um workshop para escla-
recer todas as dúvidas dos responsáveis técnicos dos 

restaurantes associados sobre a nova legislação. O evento foi coordenado pela Subgerente de Ali-
mentos Evanise Segala e pela Técnica Martha Gewehr, ambas da COVISA. 

Na ocasião, as técnicas destacaram que a nova portaria tem o desafio de contemplar os serviços 
de alimentação, o comércio varejista, o comércio atacadista e as indústrias de alimentos e embala-
gens. “É essencial que os setores organizados envolvidos com a comercialização e fornecimento de 
refeições dos restaurantes e as redes destes estabelecimentos  identifiquem situações que possam 
oferecer risco à saúde da população”, afirmou Evanise Segala Araújo. 

Restam poucas vagas para o workshop sobre contrato de locação em shoppings que a ANR irá realizar nes-
ta quarta-feira, dia 14. Ministrado pelo advogado Walter Jun Uemura, especializado em Direito Contratual e 
em Direito Empresarial, o evento irá abordar os seguintes assuntos: 

ÚltIma chamada para o workShop SoBre contrato de locação  
em ShoppIngS – InScreva-Se já!

Não perca tempo e garanta já a sua vaga! 

Inscrições: comunicacao@anrbrasil.org.br 

Local: ANR - Rua Cônego Eugênio Leite, 513, cj. 11, Pinheiros.

Horário: das 15h às 17h.  

• Locação de Imóveis: generalidades e aplicabilidade da Lei 8.245/91.

• A Locação em Shopping Center: generalidades, estrutura contratual e conceitos.

• Pontos polêmicos:

- aluguel percentual;
- 13º aluguel;
- fiscalização na “boca do caixa”;
- associação de lojistas;
- cláusula de raio;
- cláusula de exclusividade.

• A Proteção do Ponto Comercial: ação renovatória e a questão da venda do ponto comercial. 


