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Ano começA com doIS ArrAStõeS em São PAulo 
Dois restaurantes de São Paulo foram vítimas 
de arrastão no início de 2013. Três adolescentes, 
dois deles armados, invadiram o Leporace, na 
última quarta-feira (2), no bairro do Campo Belo, 
e levaram cerca de R$ 400 do caixa e a carteira 
de um cliente. Na Mooca, ao menos quatro 
homens entraram no ZenSei Sushi e recolheram 
carteiras, bolsas, relógios e celulares de clientes e 
funcionários, além de R$ 250 do caixa. 

No último ano, a ANR participou do plano de 
combate a essa prática e, em reuniões com 
o governo do estado e com a Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo, apresentou 
sugestões para contribuir na prevenção a esse 
tipo de crime. Em 2013, a entidade continuará 
atuando de modo a cooperar com a polícia e com 
órgãos públicos para a redução dos arrastões em 
São Paulo e no Brasil. 

novo Projeto SoBre gorjetAS é encAmInhAdo nA câmArA 
O Projeto de Lei n.º4981/12, que regulamenta 
a distribuição de gorjetas em restaurantes 
e similares, foi protocolado na Câmara dos 
Deputados no fim de dezembro. A proposta, 
do deputado federal Walter Ihoshi (PSD), inclui 
alguns pontos apoiados pela ANR e tem como 
objetivo preservar os direitos dos consumidores, 
os rendimentos dos trabalhadores e a saúde 
financeira dos estabelecimentos. 

O PL defende a concessão espontânea da 
recompensa, ou seja, garante o direito do 

consumidor de só dar gorjeta se desejar, de forma 
facultativa e opcional. O deputado também 
sugere que os empresários entreguem os valores 
integrais das gorjetas aos funcionários, mediante 
a criação de regras de controle de repasses, 
assim como de multas para retenções indevidas. 
A proposta prevê ainda a eliminação dos 
encargos sociais e tributos sobre as gratificações 
distribuídas pelos clientes.

Agora, o projeto deve seguir para avaliação do 
presidente da Câmara, Marco Aurélio Spall Maia.

90% doS reStAurAnteS 
oferecem ASSIStêncIA 

médIcA PArA SeuS 
funcIonárIoS, dIz PeSquISA
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90% dos estabelecimentos associados da ANR 
oferecem assistência médica aos seus funcionários, 
revela pesquisa realizada pela entidade sobre 
os benefícios concedidos aos colaboradores de 
restaurantes, bares e lanchonetes. O levantamento 
contempla 14 tipos diferentes de auxílio. 

Idealizado pelo Grupo de Trabalho de Recursos 
Humanos (GT-RH) da associação, o estudo mostra 
ainda que, das companhias que concedem 

plano de saúde aos seus colaboradores, quase 
60% não custeiam o valor integral do benefício 
e, entre essas, boa parte afirma financiar 50% 
da assistência médica dos funcionários. 

Os resultados consolidados da 1ª Pesquisa de 
Benefícios de Restaurantes, Bares e Lanchonetes 
serão compartilhados apenas com as empresas 
associadas que participaram do estudo e 
responderam o questionário até o fim. 

goIânIA tAmBém quer ProIBIr vendA 
cASAdA de lAncheS e BrInquedoS
A Câmara Municipal de Goiânia, em Goiás, aprovou 
o Projeto de Lei 173/12, que determina a proibição 
da venda de lanches acompanhados de brindes ou 
brinquedos nos restaurantes da cidade. 

Caso o PL seja sancionado pelo prefeito do 
município, Paulo Garcia, os estabelecimentos 
que descumprirem a regra ficarão sujeitos a 

advertências e a uma muita diária de R$ 500 a R$ 
10 mil, aplicada até a data de adequação à norma.

 Outra proposta similar, o Projeto de Lei Nº 1.096, 
de 2011, de autoria do deputado Alex Manente 
(PPS), foi aprovada pela Assembléia Legislativa 
de São Paulo. O projeto agora segue para a 
sanção do governador Geraldo Alckmin.

ESSA CORRENTE PRECISA DE VOCÊ.
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#doesangue

Faça disto um hábito. Seja um doador. 
Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.

Procure o hemocentro mais próximo.
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Ajude A SAlvAr vIdAS: doe SAngue
Você sabia que quando doa sangue pode salvar 
até quatro vidas? Com o objetivo ampliar os 
estoques em unidades de saúde em janeiro, 
período em que há diminuição de doadores por 
conta das férias e festas, o Ministério da Saúde 
está no ar com uma campanha para sensibilizar 
voluntários a doar sangue. 

Para participar, basta procurar o hemocentro ou 
a unidade de saúde mais próxima. As condições 
básicas para fazer a doação são: 

• Sentir-se bem, com saúde
• Apresentar documento com foto, válido em 
todo território nacional
• Ter entre 18 e 65 anos de idade
• Ter peso acima de 50Kg

Além disso, para agregar e cadastrar doadores 
regulares, o órgão conta com o Banco de 
Doadores, aplicativo para Facebook que 
cadastra o tipo sanguíneo dos internautas 
e possibilita o acionamento, em caso de um 
pedido de doação. 

Após o preenchimento de uma ficha, os 
voluntários podem interagir com outras 
pessoas registradas e enviar mensagens para 
um grupo sanguíneo específico ou para todos, 
quando precisar. Outras informações podem ser 
encontradas no site:

http://www.facebook.com/DoeSangueMS

A ANR apoia o Ministério da Saúde nessa iniciativa.

ImPortAnte: horárIo 
de funcIonAmento 
dIferencIAdo dA Anr vAI Até 
11 de jAneIro
Por ocasião das festas de fim de ano, até o dia 11 de 
janeiro, a ANR funcionará excepcionalmente das 9h 
às 13h. Após esse período, a entidade retorna ao seu 
horário de trabalho normal, das 9h às 17h. A ANR deseja 
a todos um 2013 repleto de saúde, paz e sucesso.


