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covISa reSpondeu àS dúvIdaS do  
gt-tec da anr SoBre a portarIa 2619
Na próxima terça-feira (10/04) os membros do Grupo de Trabalho 
Técnico (GT-TEC) da ANR se reúnem para discutir e responder todas 
as dúvidas que ficaram pendentes sobre a portaria 2619 da Covisa, 
que regulamenta as boas práticas e o controle de condições sanitá-
rias dos alimentos. Serão abordados temas sobre conservação, vida 
útil dos produtos e soluções para evitar contaminações.

O evento também vai apresentar o 1º Encontro Nacional de 
Vigilâncias Sanitárias (VISAs) Municipais, que a ANR organiza na 
cidade de São Paulo no segundo semestre deste ano. A reunião 
acontece na sede da entidade, a partir das 14h. O endereço é Rua 
Cônego Eugênio Leite, 513, cj.11, em Pinheiros. Confirme sua pre-
sença pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

novo regIStro de ponto eletrônIco 
entrou em vIgor em todo o BraSIl
A fiscalização do uso do novo sistema do Registro de 
Ponto Eletrônico começou na última semana em todo 
o país. A medida vale para todos os restaurantes que 
já usam o ponto eletrônico e têm mais de dez empre-
gados, de acordo com a portaria 1.510 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) de agosto de 2009.

Conforme discutido na última reunião do GT-RH da 
ANR, durante os primeiros 90 dias, a fiscalização do 
MTE vai visitar os restaurantes e dar um prazo para 

adequação aos que não tiverem os equipamentos instalados. A autuação virá somente em caso de 
reincidência. A primeira visita dos fiscais servirá como uma espécie de orientação aos estabelecimen-
tos que não cumprirem a norma.

A ANR organiza no próximo dia 18 a segunda 
reunião plenária de 2012. O principal assunto em 
discussão é a solicitação feita pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) para o envio dos da-
dos de seu quadro de associados. Desta forma, os 
restaurantes poderão usufruir dos benefícios fis-
cais, trabalhistas e previdenciários do Programa 
de Alimentação do Trabalhador – PAT.

O encontro vai tratar também de temas estra-
tégicos como Gorjeta e os posicionamentos da 
entidade aos mais importantes projetos de lei 
em tramitação nos legislativos federal e estadu-
ais. O evento acontece no restaurante Ráscal do 
Itaim, localizado na Rua Leopoldo Couto de Ma-
galhães, 831. Confirme sua presença pelo e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br.

plenárIa do dIa 18 dIScutIrá avançoS naS gorjetaS e oS BenefícIoS do 
pat que Só oS aSSocIadoS da anr têm

A ANR promove no mês de abril as reuniões dos 
Grupos de Trabalho de Comunicação (GT-COM) 
e de Recursos Humanos (GT-RH), nos dias 17 e 
19, respectivamente.

O GT-COM tem início às 9h30 e conta com a pre-
sença do jornalista Marcelo Quaz, do Grupo Folha, 
para discutir com os associados as melhores prá-
ticas no relacionamento entre o jornal e restau-
rantes.  Já os membros do GT-RH acompanham, 

a partir das 15h30, a apresentação “Escrituração 
Fiscal Digital - Social”, comandada por Nilza Ma-
chado, Diretora da Intersystem. As duas reuniões 
acontecem na sede da ANR.

Os GTs são espaços para a discussão e adoção 
de importantes medidas que beneficiam todos os 
restaurantes associados. Participe ou encaminhe 
representantes para as reuniões confirmando pre-
sença pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

folha de S. paulo vISIta o gt-com 


