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VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO RIO REALIZA 
INSPEÇÕES PARA O CARNAVAL

SÃO PAULO ABRE ADESÕES AO PPI

A ARN tem como novo associado a nova 
casa de carnes do Grupo Ráscal, o Cortés, 
que foi aberta ao público no último dia 9 

de dezembro. O estabelecimento está localiza-
do no Shopping Villa Lobos, em São Paulo. Com 
uma proposta diferenciada, o espaço oferece 
um ambiente moderno e descontraído. Entre as 
opções do cardápio estão o delicioso bife ancho, 
o prime-rib, o bife Cortés (corte da casa e novi-
dade no país) e o chorizo de Wagyu.

Para a experiência do cliente ser completa, o 
restaurante preparou um empório onde po-
dem ser encontradas todas as carnes disponí-
veis no cardápio do estabelecimento, utensílios 
para churrasco e produtos de conveniência. 
Tudo sempre fresco. 

“O grupo Ráscal já tem uma de suas marcas as-
sociada à ANR e conhece o trabalho sério que a 
entidade realiza. Assim, nos sentimos felizes em 
poder atrelar  nosso novo restaurante, Casa de 
Carnes Cortés a associação, a fim de  contribuir 
com o crescimento da gastronomia no país”, diz 
Daniel Allegro, sócio-diretor da casa.

O município de São Paulo publicou em 
seu Diário Oficial, no último dia 8 de 
janeiro, pelo Decreto nº 55.828/2015, o 

Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, 
que regulamenta o parcelamento de débitos 
tributários e não tributários. Poderão ser par-
celados pelo programa os débitos constituídos 
ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, de fatos geradores ocor-
ridos até 31 de dezembro de 2013, podendo 
ser pagos em até 120 parcelas mensais. 

“O pagamento parcelado será acrescido de 
juros equivalentes à taxa referencial do SELIC, 
acumulada mensalmente, calculados a partir 
do mês subsequente ao da formalização até o 
mês anterior ao do pagamento, e de 1% relati-
vamente ao mês em que o pagamento estiver 
sendo efetuado”, explica o consultor jurídico da 
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, em comunica-
do enviado pela entidade aos seus associados.

Não podem participar débitos referentes a 
multas de trânsito, obrigações de natureza 

contratual, indenizações devidas à cidade por 
dano causado ao patrimônio municipal e do 
SIMPLES nacional.

A adesão ao Programa de Parcelamento In-
centivado deverá ser requerida por meio de 
aplicativo específico disponibilizado no en-
dereço eletrônico da Prefeitura de São Pau-
lo. Para acessar o portal é obrigatório o uso 
da senha obtida mediante cadastramento no 
link da Senha Web (prefeitura.sp.gov.br).

Os prazos para adesão são até 17 de abril, na hi-
pótese de parcelamento de saldo remanescen-
te de parcelamento em andamento; e até 30 de 
abril, na hipótese de parcelamento de débitos 
tributários e não tributários que não sejam ob-
jeto de parcelamento especial em andamento.

A homologação da adesão ao parcelamento 
ocorrerá no momento do pagamento da parce-
la única ou da primeira parcela. A não quitação 
em até 60 dias do seu vencimento implicará o 
cancelamento do parcelamento.

A té 18 de fevereiro, bares, restaurantes e 
hotéis instalados nas vias onde os blocos 
de carnaval de rua do Rio de Janeiro se 

concentram devem receber a visita da Vigilância 
Sanitária. O órgão está inspecionando os esta-
belecimentos desde o dia 12 de janeiro, a fim de 
coibir a comercialização de alimentos prejudi-
ciais à saúde dos foliões.

MUDANÇAS NO AUXÍLIO-DOENÇA E 
PENSÃO POR MORTE

A Medida Provisória nº 664, publicada em 
dezembro do ano passado, passa a res-
tringir a concessão de auxílio-doença 

previdenciário e pensão por morte. 

Segundo informações do consultor jurídico da 
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, publicadas em 
comunicado enviado aos associados na última 
semana, no caso do auxílio-doença, o prazo 
para que o afastamento do trabalho gere direi-
to ao benefício, pago pelo INSS, passou de 15 
para 30 dias. As novas regras atingem direta-
mente os empregadores, pois os afastamentos 
de até 30 dias serão de inteira responsabilidade 
das empresas. Esta nova norma entrará em vi-
gor no primeiro dia do terceiro mês subsequen-
te à data da publicação da MP (30/12/2014). 

Já a concessão de pensão por morte aos de-
pendentes ficou ainda mais restrita. A partir de 
agora, para a concessão de pensão por morte 
são necessárias 24 contribuições mensais, sal-

O s restaurantes L´Entrecôte de Paris 
e Le Vin, ambos associados da ANR, 
começaram a utilizar um sistema 

que permite a transferência de dinheiro 
utilizando apenas um endereço de e-mail, 
possibilitando que seus clientes paguem 
a conta pelo celular, sem precisar fornecer 
número de cartão de crédito, cheque ou 
dinheiro. A tecnologia já está disponível no 
Rio de Janeiro e em São Paulo.

O mercado de pagamentos móveis, ou mo-
bile payment, despertou ainda mais atenção 
do setor depois que um estudo da Accenture 
mostrou que 40% das pessoas, num universo 
de 1,5 mil entrevistados, disseram que pla-
nejam aderir a uma alternativa de pagamen-
to móvel. No Brasil, 5,4% dos pagamentos já 
são efetuados na esfera mobile, sendo 2,3% 
feitos via smartphone e 3,1% via tablet. Se-
gundo o Índice Global de Pagamentos Mobile 
da Adyen, o volume global de transações já 
ultrapassa a cifra de US$ 200 bilhões por ano.

Para pagar com PayPal, o cliente deve baixar o 
aplicativo no smartphone e abrir uma conta, 

caso ainda não tenha. Com o app aberto, ele 
deve entrar na opção “comprar” e clicar sobre 
o nome do restaurante em que se encontra, 
fazendo o check-in no local.  Depois disso, o 
garçom só precisa clicar na foto do cliente e 
fazer a cobrança da conta. Um alerta é envia-
do ao cliente assim que o valor é debitado.

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 
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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

A ação tem cunho educativo e visa a orientar 
os proprietários e funcionários para manterem 
o local, bem como a manipulação dos alimen-
tos, dentro das normas higiênico-sanitárias 
exigidas. O objetivo é diminuir o número de 
infrações, o que já vem acontecendo nos últi-
mos anos. Em 2014, foram interditados quatro 
estabelecimentos, aplicadas 26 multas e inuti-
lizados mais de 100 quilos de alimentos. Já em 
2013, foram nove interdições, 48 multas e mais 
de 560 quilos de alimentos.

Caso o estabelecimento não siga as orienta-
ções, ficará sujeito a multas e poderá ser in-
terditado, sem previsão de reabertura. Já os 
alimentos considerados inadequados serão 
imediatamente inutilizados.

vo nos casos em que o segurado esteja em gozo 
de auxílio-doença ou de aposentadoria por in-
validez. Segundo a nova medida, também não 
terá direito à pensão por morte o condenado 
pela prática de crime doloso de que tenha re-
sultado a morte do segurado. Essa mudança já 
está em vigor. 

RESTAURANTES JÁ ACEITAM 
PAGAMENTOS VIA CELULAR 

MercAdO nOvO

O pagamento via telefone celular tem 
sido a grande aposta de especialistas em 
tecnologia para o ano de 2015. Alguns 
formatos exigem que o aparelho do 
cliente esteja equipado com um hardware 
específico, capaz de fazer a ponte entre o 
dispositivo móvel e o terminal de pagamento 
(POS). Outros, no entanto, até dispensam 
o uso de um smartphone ou de acesso à 
Internet para realizar as transações, como é 
o caso dos sistemas que utilizam mensagens 
de texto para o pagamento. Existe, ainda, o 
sistema que acopla um terminal de leitura 
de cartão ao dispositivo móvel para realizar 
pagamentos com smartphones ou tablets. 

CORTÉS É O NOVO ASSOCIADO DA ANR


