
 

Confira o Programa Preliminar:
Trabalhadores afastados, que sejam liberados pelo INSS após processo de reabilitação, podem 
ser incluídos na contagem para o cumprimento da lei de quotas para deficientes físicos. A 
informação foi dada pela consultora da ANR, Andréa Tavares, da Dias e Pamplona Advogados, 
durante a última reunião do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), realizada na 
última terça-feira (19).

Caso a sua empresa tenha interesse em contratar esses profissionais, basta entrar em contato 
com o INSS (http://www.previdencia.gov.br/).

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, assessoria de 
imprensa da Associação Nacional de Restaurantes.

www.linhascomunicacao.com.br
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anr ofereCe guia SoBre novo SiStema de 
CoBrança de valetS em SP
A ANR colocou à disposição dos as-
sociados um guia com dicas sobre 
a utilização dos novos talões fiscais 
de valets, conhecidos como Cupons 
de Estacionamento, que passam a 
valer a partir de 1o de julho, no mu-
nicípio de São Paulo. A informação 
foi anunciada na terceira Reunião 
Plenária de 2012, realizada na últi-
ma quinta-feira (21). 

Embora a ANR considere abusi-
va a exigência dos cartões, uma 
vez que o ISS, de 5%, é cobrado 
no momento da compra  – antes 
mesmo da prestação de serviço –, 
a recomendação é que os associa-

dos  cumpram a nova regra. Caso 
algum estabelecimento ou empre-
sa não adote o talão, a multa chega 
a R$600,00 por veículo. 

Alguns afiliados da entidade já pa-
garam a taxa à prefeitura, no entan-
to, quando foram retirar os cupons, 
funcionários da Secretaria Municipal 
de Finanças informaram que a gráfi-
ca atrasou a entrega e não há previ-
são para recebimento. 

Faça o download do informativo 
na área reservada aos associados, 
no site da ANR ( http://www.anr-
brasil.org.br/ ).

Saiba maiS Sobre o novo SiStema de valet 

Emitidos pela administração municipal, os novos talões padronizados de valet são similares aos 
de Zona Azul e devem ser solicitados no próprio site do governo. O objetivo da medida é evitar a 
sonegação fiscal e facilitar a fiscalização, uma vez que todas as empresas do segmento devem pa-
gar 5% de ISS ao solicitar os cartões. Cada estabelecimento ou empresa pode determinar o valor 
cobrado por veículo. 

Além de garantir que o serviço prestado cumpra as regras municipais, o cliente poderá tanto 
cadastrar o seu talão, como também denunciar aqueles que não aderirem ao novo controle no 
sistema de Nota Fiscal Paulistana (nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br). Também haverá a fiscaliza-
ção nos estabelecimentos. É importante ressaltar ainda que o bar ou restaurante que contratou 
o serviço poderá ser multado.

O programa “Vizinhança Solidária” será implanta-
do a partir de terça-feira, 26 de junho, no Itaim 
Bibi (zona oeste). Com o objetivo de inibir arras-
tões em condomínios, restaurantes e bares, o pro-
jeto-piloto inclui sugestões propostas pela ANR, 
durante reunião realizada com a Secretaria de Se-
gurança Pública de São Paulo, em março. 

A ação pretende formar uma rede de comuni-
cação entre os residentes do bairro, que poderão 

chamam a polícia em caso de atitude suspeita 
nas ruas da vizinhança. 

Moradores e comerciantes da região que 
queiram participar da iniciativa devem com-
parecer a uma reunião, na qual serão orienta-
dos sobre ações de seguranças em suas casas 
e estabelecimentos. 

Para outras informações, acesse: http://sao-
paulo.sp.gov.br

enCoviSaS: CamPinaS e Salvador Confirmam PartiCiPação

fritura eCológiCa 

Mais duas especialistas acabam de confirmar pre-
sença no 1o Encontro Nacional de Vigilâncias Sani-
tárias (Encovisas), evento promovido pela ANR no 
próximo dia 2 de agosto, no Centro Brasileiro Britâ-
nico, em São Paulo. Elen Telli, Coordenadora da Vi-
gilância Sanitária Municipal de Campinas, e Karina 
Queiroz, Diretora de Vigilância Sanitária da Secreta-
ria Municipal da Saúde de Salvador, vêm ao evento 
para representar os municípios. 

Formada em Biologia pela UEL (Universidade Esta-
dual de Londrina), Elen se especializou em Saúde Pú-
blica e, antes de assumir a coordenação da Vigilância 
Sanitária da cidade, trabalhou por dois anos no órgão 
gerenciando a região sudoeste do município.

Médica Veterinária pela UFBA (Universidade Fe-
deral da Bahia), Karina Queiroz é Diretora de Vigi-
lância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde 
de Salvador desde 2011. Já trabalhou também 
como fiscal de controle sanitário, na chefia da vigi-

lância sanitária do distrito da Liberdade, na capital 
baiana, por sete anos.

O evento tem como objetivo debater as práticas 
necessárias de segurança alimentar para que os 
estabelecimentos cumpram todas as exigências 
vigentes em cada cidade. Também já estão confir-
madas as participações de representantes da ANVI-
SA, entre eles o Diretor-Presidente, Dirceu Barbano, 
e também do Rio de Janeiro, de Santo André e de 
São Paulo.  As inscrições já estão abertas e, até o 
dia 2 de julho, os valores são R$ 170,00 para os as-
sociados e R$ 250,00 para os não-associados. Após 
esta data, os valores mudam para R$ 190,00 (asso-
ciados) e R$ 280,00 (não associados). Para estabe-
lecimentos que inscreverem grupos grandes, há 
mais vantagens: a partir de 5 profissionais inscritos, 
a empresa ganha 5% de desconto no valor total.  
Confirme sua presença pelo link http://anrbrasil.
com.br/new/encovisas.php

Já imaginou uma fritadeira profissional que não utiliza óleo? Essa 
inovação já existe e será apresentada pela Prática durante a Fispal 
Food Service – uma das principais feiras do setor de alimentação, 
que vai  de 25 a 28 de junho, no  Expo Center Norte, em  São Paulo.

Chamado Ecofry Gourmet, o utensílio não utiliza óleo no preparo 
dos alimentos e, por isso, elimina boa parte dos problemas origi-
nados pelo seu uso, evitando a limpeza constante das fritadeiras e 
economizando o espaço destinado ao estoque da gordura.

Com a combinação de aquecimento por convecção de ar força-
do em alta velocidade e extração de umidade dentro da câmara 
de cocção, o equipamento fornece a crocância, o aroma e o sabor 
para alimentos pré-fritos. 

Para  mais informações acesse: http://www.praticafornos.com.
br/ e http://www.fispalfoodservice.com.br/ 

“vizinhança Solidária” Começa na Próxima terça-feira (26)

diCaS Para atender àS quotaS de defiCienteS


