
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 
aprovou no último dia 26 de dezembro o Pro-
jeto de Lei 311/13, que trata sobre as regras 
para a venda de comida nas ruas da cidade. 
A decisão abre espaço para que a capital pau-
lista adote um modelo de comércio já bastante 
comum nos Estados Unidos, conhecido como 
“food trucks” (venda de comida em vans). Com 
a nova lei, agora restaurantes também pode-
rão ter pontos de venda móveis nas ruas.

A nova Lei 15.947/13 veda a concessão do TPU 
(Termo de Permissão de Uso) a pessoas físicas e 
não permite a concessão de mais de um termo à 
mesma pessoa jurídica. Dessa forma, uma empre-
sa de alimentação fora do lar não poderá ter mais 

de um ponto de venda móvel em ruas da cidade. 
A autorização deverá ser pedida à subprefeitura.

As comissões que vão avaliar as bancas de 
comida de rua só aprovarão a venda se os co-
merciantes comprovarem que há espaço físico 
adequado e respeito às normas da vigilância 
sanitária, sem atrapalhar o trânsito nem a pas-
sagem de pedestres.

O interessado deverá preencher um formulário 
e apresentar cópia do CPF, do CNPJ, o endere-
ço do ponto onde pretende se instalar, descri-
ção dos equipamentos e dos alimentos com os 
quais vai trabalhar, cópia do certi� cado de curso 
de boas práticas de manipulação de alimentos 
e descrição da utilização de toldos retráteis, se 
assim desejar.

Faltam, porém, alguns ajustes. Um decreto re-
gulamentador deverá ser publicado em até 60 
dias (� nal de fevereiro) para de� nir quais os 
tipos de alimentos que vão poder ser comer-
cializados. A validade da concessão também 
está em aberto. O prazo inicial de dois anos foi 
vetado por Haddad e ainda terá de ser de� nido 
pelo prefeito. 
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Em 2014, o item alimentação continuará pressio-
nando a in� ação, mas em uma escala menor do 
que em 2013, quando subiu 9,28% no fechamen-
to do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), cal-
culado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

“Só os alimentos consumidos em residência, 
comprados em supermercados, subiram 8,8%, 
de janeiro a dezembro de 2013. A alta � cou aci-
ma da in� ação média apurada pelo próprio indi-
cador, que avançou 5,48% no mesmo período”, 
informa o economista da FGV André Braz. 

A previsão é de que, em 
2014, a oferta de ali-
mentos seja mais re-
gular do que em 2013 
e, dessa forma, o au-
mento dos preços des-
se item seja menor do 
que o registrado no ano 
passado. “Ainda assim, 
alimentação vai continuar 
respondendo por parte da in� ação”, 
diz o economista da FGV. 

Badebec? O nome des-
ta rede com três restau-
rantes em São Paulo e 
um em Campinas (SP) 
desperta a curiosidade 
não apenas de clientes, 
mas também daqueles 
que deparam com ele 
nos guias de bons lu-
gares para comer nas 
cidades. Mas, a� nal, o 

que signi� ca Badebec? Quem explica é o sócio 
da rede Raphael Bottura: “Badebec é uma perso-
nagem do escritor francês François Rabelais, de 
Gargântua e Pantagruel. É uma deusa, mãe do 
gigante Pantagruel. Diz-se que tinha três seios, 
dois a jorrar leite e um terceiro a jorrar um vinho 
inebriante. Era ela quem servia os mais saborosos 
banquetes aos grandes e comilões personagens 
desta história.” Segundo Raphael, o nome foi 
ideia de Simone Mattar, conhecida criadora de 
marcas de food service em São Paulo.  

O nome de um bar ou restaurante também está diretamente ligado ao seu sucesso. O Boletim ANR vai contar em 
algumas edições a história dos nomes escolhidos pelos associados para batizarem seu negócio. 

Os contribuintes que passaram a ser optantes do 
Simples Nacional 2014 vão ter o direito de rece-
ber “torpedos” com informações pelo telefone 
celular. Segundo a Receita Federal, inicialmente 
as mensagens serão apenas de con� rmação do 
cadastro. Futuramente, serão enviadas mensa-
gens sobre outros procedimentos. 

O usuário também deve cadastrar o número do 
telefone celular com o DDD. Caso resolva can-
celar, o próprio usuário pode fazê-lo. O serviço é 
gratuito, e o Comitê Gestor do Simples Nacional 
informa que os clientes das operadoras de telefo-
nia móvel celular não serão cobrados pelo rece-
bimento dessas mensagens de texto.

Para ativar o mecanismo, o interessado deve 
procurar no Portal do Simples Nacional o menu 
Simples/Serviços, no item Noti� cações SMS do 
Simples Nacional.

SIMPLES NACIONAL: OPTANTES VÃO PODER RECEBER 
INFORMAÇÕES POR “TORPEDOS” NO CELULAR

PESO DA ALIMENTAÇÃO NA INFLAÇÃO SERÁ MENOR EM 2014, DIZ FGV

BADEBEC: NOME DA REDE É EMPRESTADO 
DE PERSONAGEM DA LITERATURA FRANCESA

ANR DIVULGA CURSOS, WORKSHOPS E REUNIÕES EM 2014
A ANR divulgou na última reunião plenária de 
2013, em 12 de dezembro, a programação de 
seus cursos, workshops e reuniões dos Grupos 
de Trabalho (GTs) de janeiro a dezembro de 
2014. Ao todo estão previstos 85 encontros no 
ano – média de sete por mês. 

Os dois primeiros eventos serão no � nal de 
janeiro: GT Soluções Ambientais (dia 28) e GT 
Tributário (dia 30). A partir de fevereiro, os GTs 
Tec, RH e CoM também passarão a ter reuniões 
periódicas na associação durante todo o ano.

Ainda em fevereiro vão acontecer a 1ª turma 
do workshop “Recrutamento e Seleção” (dia 
18), a 5ª turma do workshop “Boas Práticas para 
Estoquista de Alimentos” (dia 20) e a 15ª turma 
do workshop “Primeiros Socorros para Pro� s-
sionais de Restaurantes” (dia 26).

Outros workshops previstos para serem realiza-
dos ao longo do ano são “Estruturando o RH de 
seu Restaurante”, “Atendimento e Fidelização 
de Clientes”, “Gestão da Qualidade”, “Desenvol-
vimento de Lideranças”, “Avaliação de Desem-
penho”, “Interpretação de Laudos” e “Inmetro”.

Segundo a programação, haverá seis reuniões 
plenárias em 2014. A primeira está prevista para 
acontecer em 27 de fevereiro. As outras cinco de-
vem ser realizadas em 24 de abril, 25 de junho, 28 
de agosto, 23 de outubro e 27 de novembro. 

As informações mais detalhadas - como dia, 
horário e tema - de cada um dos encontros 
previstos para 2014 serão divulgadas no portal 
da ANR e nos boletins semanais, com a ante-
cedência necessária para que todos os associa-
dos interessados possam participar. 


