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DESTAQUE

Primeira Plenária de 2017 destaca reforma trabalhista, 
gorjetas e andamento de negociações da anr 

                  

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

Plenária ANR: Reforma trabalhista, novo Refis e gorjetas foram destaques da pauta

comunicacao@anrbrasil.org.br

BARIÁTRICA

camPo grande-ms: anr conQUista vitÓria sobre lei 

A ANR conseguiu mais um grande resultado em prol dos seus associados. Em 
2016, a entidade moveu ação no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
do Sul, alegando inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 15.602/2015, de 
Campo Grande (MS). A medida previa o desconto de 50% ou o fornecimento 
de meia porção para pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica. Na 
última quarta-feira (15), a ação foi julgada pelo TJMS. 

De acordo com o consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, do 
escritório Dias e Pamplona Advogados, o parecer foi favorável à entidade. Em 
decisão unânime, os Desembargadores do Órgão Especial do TJMS entenderam 
que o cumprimento da lei resulta em prejuízo aos estabelecimentos. A ANR 
já havia derrubado as leis nos municípios de Americana e Campinas, além de 
outra estadual em São Paulo. 

Na última quinta-feira (16), a ANR realizou a primeira plenária do ano. A 
pauta abordou a temas como a reforma trabalhista, a Convenção 158 da 
Organização Internacional do Trabalho, o novo Refis, gorjetas e a vitória da 
ANR na decisão de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 5.602/2015, 
de Campo Grande, que concedia descontos a pessoas que fizeram cirurgia 
bariátrica (veja nota abaixo).

O consultor jurídico da entidade, Carlos Augusto Pinto Dias, do escritório 
Dias e Pamplona Advogados, abordou os desdobramentos da proposta 
de reforma trabalhista no Congresso, que tem passado por adaptações. 
Segundo ele, caso acatada, as alterações devem “resultar no avanço das 
relações entre empregador e empregado”. 

Outro tema tratado foi a Convenção 158 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que dispõe sobre o término da relação de trabalho por 
iniciativa do empregador. Na prática, a Convenção impedia as dispensas 
de trabalhadores sem justa causa. Em 1996, decreto assinado pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso retirou o Brasil do acordo. Na épo-
ca, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT) alegaram que uma norma inter-
nacional firmada pelo executivo só poderia ser anulada com anuência do 
Legislativo. Em 2017, uma decisão do TRT-ES considerou inconstitucional 
o decreto de FHC, remetendo o tema ao Congresso. O assunto chegou 
ao STF, mas a inconstitucionalidade de voltar atrás no acordo previsto 
pela Convenção já tem 4 votos e, segundo explicou o consultor jurídico da 
ANR, essa tendência deve ser confirmada. 

Os associados receberam ainda a atualização quanto ao andamento do 
Projeto de Lei nº 57/2010, que regulamenta as gorjetas e o rateio de co-
brança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis e simi-
lares. O texto já havia sido aprovado no Senado, em novembro de 2016, e 
agora voltou para a Câmara dos Deputados, onde deve ser votado como 
Lei em até 6 meses. 

O projeto em tramitação prevê a inclusão das gorjetas nas notas de despe-
sas (pré-contas), a incidência de encargos como 13º salário, férias, FGTS e 
INSS sobre o valor e a possibilidade de retenção de até 33% do montante 

global, para os regimes do Lucro Real ou Presumido, e 20% para as em-
presas enquadradas no Simples. 

O consultor jurídico também orientou os associados a aguardarem a adesão 
ao novo Refis, uma vez que a proposta inicial da Medida Provisória deve 
passar por mudanças no Congresso, até a aprovação.  Outro tema diz 
respeito aos reajustes dos contratos dos Planos de Saúde. Segundo o 
advogado, a alternativa é rever os valores, propor distrato ou negociar a 
co-participação do colaborador. 

A primeira Reunião Plenária de 2017 também destacou o fim da isenção de 
ICMS para carnes, a contratação de nutricionistas por restaurantes e as 
negociações com o SINDIFAST sobre os valores do INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor). 

Ao final do encontro, a ANR destacou a criação do Novo Grupo de Tra-
balho – GT Suprimentos e distribuiu os guias orientativos – “A Lei de Cotas 
e o Colaborador com Deficiência” e “Restaurantes no Combate à Dengue, 
Chikungunya e Zika”.  Houve ainda a apresentação da Ameni Consultoria, 
nova sócia fornecedora da ANR. 

treinamento

anr Promove WorKshoP Para gerentes de loja

A ANR realiza, no dia 13 de março, em sua sede, o Workshop sobre Gestão 
de Pessoas. Levando em consideração que os gerentes de unidades de 
restaurantes, cada vez mais, assumem a gestão da sua equipe, o objetivo 
da quinta turma do curso é apresentar algumas responsabilidades deste 
profissional e ferramentas para facilitar o seu desempenho e de sua equipe.

Direcionado para gestores de RH, gerentes de loja e demais gestores que 
assumem o comando da sua equipe, o workshop será aplicado pela psicólo-
ga graduada pela Universidade de São Paulo (USP), Flávia Campana Omori.

O evento tem duração prevista de quatro horas, com início marcado para 
as 13h30 e encerramento às 17h30. O valor para inscrições é de R$ 320 
para associados e R$ 420 para não associados. Para pagamento até o dia 
02/03 será concedido desconto de 10%. O valor inclui CD com material do 
workshop e certificado de participação. Para confirmar presença ou solici-
tar mais informações, entre em contato pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

grUPo de trabalho

Primeiro gt-ti do ano discUte sat, erP e tef

O primeiro encontro de 2017 do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Infor-
mação (GT-TI), voltado aos proprietários e profissionais de restaurantes, 
bares e redes de alimentação, acontece no dia 21 de fevereiro, na sede 
da ANR. Entre os temas que serão discutidos durante o evento estão os 

equipamentos SAT, o sistema de controle de cupons fiscais eletrônicos, 
planejamento de recurso corporativo (ERP), Wifi e a Transferência Eletrô-
nica de Fundos (TEF). Para mais informações, ou se deseja fazer parte dos 
encontros, envie um e-mail para:

combate ao aedes

ministÉrio da saÚde elogia 
iniciativa da anr

O “Guia Especial - Restaurantes no combate à dengue, chikungunya e 
zika”, divulgado pela ANR neste mês, recebeu a atenção do Ministério da 
Saúde. A iniciativa foi elogiada pelo órgão que, por meio da agência Rá-
dio Brasileiro, incluiu a entidade em uma de suas campanhas. O conteúdo 
deve ser divulgado para todo o Brasil em breve.

Parceria

sÃo camilo oferece descontos em PÓs-gradUaçÃo

A parceria entre a ANR e Universidade São Camilo garante descontos de até 
15% aos colaboradores interessados no curso de pós-graduação de “Gestão 
de Negócios em Alimentação e Nutrição”. A opção é exclusiva aos graduados 
em administração, biologia, engenharia de alimentos, gastronomia e nutrição, 
uma vez que o principal objetivo é ampliar ainda mais a formação técnica 
desses profissionais. 

O curso é dividido em quatro módulos e a carga horária total é de 428h. As 
aulas começam já a partir de março, com término em fevereiro de 2018. Mas 
o aluno também pode concluir os módulos no formato de extensão. 

Os interessados devem encaminhar e-mail para:
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mercado

habib’s faZ camPanha Para incentivar adoçÃo de cÃes

O Habib’s, criou a campanha ‘Todo cão merece uma casa’ para incentivar 
a adoção de animais abandonados. A ação foi elaborada com o objetivo de 
divulgar o kit infantil com personagens do desenho Snoopy, disponível em 
toda a rede. Em algumas unidades foram colocadas instalações para chamar 
atenção dos clientes sobre a causa.

www.kithabibs.com.br

“É ótimo usar a força de nossa marca para promover discursões que façam a 
população refletir e agir”, comentou Bruno Reis, superintendente de Marketing 
do Habib’s. Os kits ganharam a roupagem da casinha e trazem cards com 
fotos de alguns dos cães que estão prontos para adoção, além de mensagens 
que estimulam as pessoas a visitarem o site da campanha.
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