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Financiamento

Governo De SÃo PaUlo amPlia linHa De CrÉDito Para PmeS

O Governo de São Paulo, por meio da Desenvolve SP – Agência de De-

senvolvimento Paulista –, está facilitando o acesso ao Crédito Digital. O 
sistema utiliza a certificação digital E-CNPJ para autenticar eletronicamen-
te a operação e integrar a consulta em diversos bancos de dados. A partir 
desta semana, a modalidade de crédito vai passar a operar a linha BNDES 
Progeren, de capital de giro. Com a mudança, haverá redução na taxa de 
juros, aumento no prazo para pagamento e no limite de financiamento, 
além de mais agilidade na aprovação.

As novas condições de financiamento serão mais atrativas para as empre-
sas de pequeno porte. A taxa de juros passa a ser de 1,18% ao mês, re-
presentando uma redução anual de mais de dois pontos percentuais. Além 
disso, o prazo de pagamento será estendido de 24 para 36 meses, com 
carência aumentada para três meses – antes era de apenas um. O limite 
para o financiamento também aumentou de até R$ 75 mil para R$ 200 mil.

Entre os benefícios da mudança estão a redução da taxa de juros, aumento do prazo para 
pagamento e mais rapidez na aprovação do crédito

associado 
rei Do mate Se torna a reDe De Cafeteria 
Com maior nÚmero De UniDaDeS Do PaÍS

legislação-mt 
reStaUranteS vÃo informar oS 
PeriGoS Da Carambola

A cidade de Cuiabá aprovou e sancionou no dia 02 de maio, através do prefeito Ema-
nuel Pinheiro (PMDB), uma lei que determina que os estabelecimentos comerciais de-
vem alertar, em cartazes visíveis aos clientes, sobre os riscos do consumo de carambola 
para pessoas com deficiência renal. A lei vale para estabelecimentos como mercados, 
bares, restaurantes, casas de sucos, lanchonetes, feiras livres, hospitais e outros.

Em Mato Grosso do Sul, já vigora, desde julho de 2014, uma lei similar que obriga os 
estabelecimentos a colocarem avisos sobre os problemas neurológicos que pacien-
tes renais crônicos podem ter se consumirem a fruta. De acordo com um estudo de 
pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, a caramboxina, 
substância existente na carambola, pode provocar crise de soluço, epilepsia, convul-
sões e até levar à morte.

Fundada em 1978, a Rei do Mate, associada ANR, conta com 330 lojas 
espalhadas por todo o país e se tornou a maior rede de cafeteria do Brasil, 
de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF). As 
lojas estão espalhadas em lugares como shoppings, mercados, aeroportos 
e estabelecimento de rua. A rede se firmou no mercado com seu cardápio 
diversificado que inclui opções de chás, salgados, sobremesas e açaí. 

“O segredo para conseguir se reinventar e se manter no mercado é oferecer 
opções que agradam o paladar brasileiro, buscando sempre tendências e 
novidades”, afirma o CEO da rede, Antonio Carlos Nasraui. 

Apesar do sucesso, a rede não para de pensar no futuro. Em 2016, faturou 
R$ 250 milhões e a expectativa para esse ano é R$ 280 milhões. Além dis-
so, dos R$ 10 milhões que o Rei do Mate irá investir este ano, R$ 2 milhões 
serão destinados à linha de chá voltado para o varejo. Com esse aporte, a 
fábrica na qual tem participação produzirá 30 itens diferentes.

Desde o dia 24 de maio, bares, restaurantes e hotéis do Rio de Janeiro que vendem 
bebidas destiladas são obrigados a oferecer ao menos quatros marcas de cachaças 
produzidas no estado. O objetivo da lei estadual de número 7.595/2017 é estimular o 
consumo do produto de origem fluminense. 

Também passa a ser obrigatório informar o nome do município de fabricação da 
cachaça na carta de bebidas do local. Em caso de descumprimento, os estabeleci-
mentos podem perder o direito a benefícios como anistia, remissão, concessão de 
empréstimo e renúncia fiscal, além de enfrentar as penalidades previstas no Código 
de Defesa do Consumidor. 

legislação-RJ 
lei obriGa bareS e reStaUranteS Do rJ a 
venDer CaCHaÇaS ProDUZiDaS no eStaDo
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legislação-sP 
PrefeitUraS reGionaiS De GanHam aval Para mUltar 

 eStabeleCimentoS Por inCÔmoDo

As prefeituras regionais passam a partir de agora a se juntar ao PSIU 
para fiscalizar e aplicar penalidades pela violação das regras de inco-
modidade previstas na Nova Lei de Zoneamento (Lei nº 16.402/2016). 
Um novo decreto sobre o tema foi assinado pelo Secretário das Pre-
feituras Regionais Bruno Covas, vice-prefeito de São Paulo.

Com o Decreto Municipal nº 57.665, as prefeituras regionais também 
podem tomar as providências necessárias para a interrupção da viola-
ção dos parâmetros de incomodidade legalmente aplicáveis, incluindo 
a de determinar o esvaziamento do local fiscalizado. Neste caso, a 
reabertura ficará condicionada à solução das irregularidades e deferi-
mento do pedido nesse sentido, que poderá ser endereçado ao Diretor 
do PSIU ou ao Supervisor Técnico de Fiscalização da Prefeitura Regio-
nal, a depender do agente fiscalizador inicial. A independência entre as 
medidas administrativas de fechamento administrativo e de interdição 

por falta de licença de funcionamento foi mantida. Segundo o Decreto 
nº 54.734/2013, o funcionamento não é permitido enquanto persistir a 
interdição da atividade, da mesma forma que o levantamento da inter-
dição não autoriza o funcionamento enquanto persistir o fechamento 
administrativo. 

Desta forma, a responsabilidade pelo encaminhamento de relatório 
das providências adotadas, documentos e fotografias existentes so-
bre o local fiscalizado passa a ser não só da Assessoria Técnica de 
Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, 
como também da Assessoria Jurídica da própria Prefeitura Regional, a 
depender do caso. 

O workshop será realizado na sede da ANR, em São Paulo. Você 
já se inscreveu? As vagas são limitadas!
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A aprovação sai em apenas 48 horas a partir do envio do pedido de finan-
ciamento pelo site da instituição, desde que a documentação da empresa 
esteja em ordem e o cadastro preenchido corretamente. 

destaque 

anr aPreSenta PrimeiroS PatroCinaDoreS Do 6º enCoviSaS 

O 6º Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias (ENCOVISAS) já tem os 
primeiros patrocinadores de 2017 confirmados. A Coca-Cola (platina), Outba-
ck (ouro), Grupo Trigo (prata), Unilever (bronze) e o BFFC (bronze) já garan-
tiram seu lugar.

Mas ainda tem espaço para o seu restaurante participar e ficar ao lado das 
maiores autoridades sanitárias do país. O evento acontece no dia 3 de agos-
to e terá abertura do presidente da ANR e sócio do Pobre Juan, Cristiano 
Melles. Além disso, contará com quatro painéis, autoridades, empresários, 
especialistas e representantes de órgãos reguladores. 

O primeiro painel terá como tema “As VISAs Adaptam seus Procedimentos 
frente à Evolução Tecnológica dos Controles Gerenciais dos Restaurantes”, 

caixa

nova eDiÇÃo De WorKSHoP Sobre eQUilÍbrio DaS 
finanÇaS terÁ maiS eXerCÍCioS PrÁtiCoS 

Por conta do sucesso da primeira edição, A ANR e Duo Financial vão 
realizar uma segunda edição do workshop sobre equilíbrio das finanças 
nos restaurantes.  Entre os temas na pauta do curso estão fundamentos 
básicos e suas aplicações, o que pode afetar o caixa da empresa, como 
fazer os lançamentos de dados e ter números sempre à mão e o controle 
do ciclo financeiro. A necessidade de giro e as demonstrações de fluxo de 
caixa também fazem parte do conteúdo. 

Cristina Prates, economista formada pela FGV, com especialização em 
finanças (INSPER) e liderança (ESADE – Espanha) conduzirá o workshop.

cuRso

anr Promove WorKSHoP Para SÉtima tUrma De 
 rotinaS SanitÁriaS

A ANR promove, no dia 22 de junho, em sua sede, em São Paulo, o Workshop 
“7ª Rotinas Sanitárias para Gerentes de Restaurantes”. O objetivo do curso é 
capacitar gerentes de restaurantes para conhecerem as normas e documenta-
ções sanitárias, relacionadas às Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, 
garantindo a qualidade e segurança dos mesmos, atendendo às legislações 
pertinentes e oferecendo ferramentas para receberem fiscalização sanitária. 

Direcionado para os gerentes, supervisores e encarregados responsáveis 
pelo serviço de alimentação em bares, restaurantes e redes de alimen-
tação, o sétimo encontro será aplicado pela consultora técnica da ANR, 
Eliana Datto Alvarenga.

O evento tem duração prevista de três horas, das 14h às 17h. O valor para 
inscrições é de R$ 320,00 para associados e R$ 480,00 para não associa-
dos e inclui CD com material do workshop e certificado de participação. 
Para confirmar participação ou mais informações, entre em contato pelo 
comunicacao@anrbrasil.org.br.

acoRdo

SinDifaSt firma novo termo aDitivo À ConvenÇÃo 
Coletiva De trabalHo

Segundo o Informativo ANR Nº 015/2017, publicado neste mês e disponível na 
área restrita no site da associação, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empre-
sas de Refeições Rápidas (Fast-Food) de São Paulo assinou no último dia 28 de 
abril o segundo termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017.  O 
documento, que também terá a assinatura do SINDIRESBAR (Sindicato de Res-

www.anrbrasil.org.br ou entre em contato pelo
 comunicacao@anrbrasil.com.br

que já tem presença confirmada da responsável pela vigilância sanitária de 
Santa Catarina, Raquel Bittencourt. Na sequência, o debate “A Nova Legis-
lação do SIF e as Principais Alterações para Restaurantes” recebe o auditor 
federal do Ministério da Agricultura, Ricardo Moreira Calil; o supervisor de 
fiscalização operacional do Procon-SP, Bruno Telezel Stroebel; e a autoridade 
sanitária da COVISA de São Paulo, Andrea Boanova.

Logo após o almoço, os painéis dividem-se em “Mercados Municipais e o 
Cumprimento das Exigências Sanitárias”, com a presença da chefe de contro-
le de alimentos da VISA de Recife, Cristiane André Gomes. O quarto e último 
painel do dia traz a palestra “Cardápio Prático com Foco na Qualidade”, que 
trará uma surpresa aos participantes. Para acompanhar as novidades sobre o 
ENCOVISAS acesse: 

Platina Ouro Prata Bronze

taurantes, Bares e Similares de São Paulo), adiciona ao texto original a anteci-
pação do aumento salarial de 2% para todos os salários e pisos já a partir de 
maio. Uma nova Convenção deverá ser realizada no mês de outubro e poderá 
contemplar algumas das novas regras da reforma trabalhista, na eventualidade 
dela vir a ser aprovada. 
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