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reunião

terCeira PlenÁria Do ano DiSCUte imPlantaÇÃo Da lei Da GorJeta, 
ContaS De 2014 e eleiÇÕeS GeraiS

compras

Gt-SUPrimentoS reCebe aPreSentaÇÕeS Sobre GeStÃo De ComPraS 
 e CentraliZaÇÃo no oPeraDor loGÍStiCo

Marcada para quinta-feira (29), a terceira Reunião Plenária ANR de 2017 vai 
começar atualizando os associados sobre a implantação da lei das gorjetas. 
Carlos Augusto Pinto Dias, consultor jurídico da entidade, traz as últimas 
informações sobre os mais de 200 Termos de Implantação já assinados para 
cerca de 400 estabelecimentos em São Paulo. Na ocasião, Carlos Augus-
to ainda vai esclarecer alguns pontos sobre os posicionamentos de outros 
sindicatos quanto à lei e à adoção de texto padrão para inserção nos porta-
contas. Além disso, vai falar sobre a assinatura da nova Convenção Coletiva 
específica com o SINTHORESP/SINTRARESP.

A Plenária também irá abordar as contas do ano de 2014, eleições gerais e 
a abertura das inscrições para o 6º ENCOVISAS. Serão debatidos ainda o 
início de negociações coletivas (CCT) com o SINTHORESP/SINTRARESP, a 
assinatura da Convenção Coletiva com o SINDIFAST, o andamento da Re-
forma Trabalhista e Refis e o parcelamento de ICMS.

Outros temas incluem o julgamento da Lei do sal no Espírito Santo; a res-
ponsabilidade trabalhista do “dono da obra”; a lei que obriga a venda de 
cachaças produzidas no estado do Rio de Janeiro; a discussão judicial da 
inclusão da TUSD na base do cálculo do IMCS; a aprovação de MP que au-

toriza cobrança de preço diferenciado em compras feitas em dinheiro; e os 
comentários sobre leis e projetos que envolvem o fornecimento gratuito de 
água e a emissão de comandas. O encontro também apresentará a progra-
mação do Ciclo de Debates ANR 2017 e os aplicativos para delivery Cheff 
Solutions e ManyPlaces, novos sócios fornecedores. 

A plenária acontece na sede da entidade, em São Paulo, das 15h às 17h. 
Para confirmar presença encaminhe e-mail para:

destaque 

Primeiro Painel Do enCoviSaS DiSCUte aDaPtaÇÃo DoS ÓrGÃoS 
reGUlaDoreS frente ÀS novaS teCnoloGiaS

Marcado para o dia 3 de agosto, em São Paulo, o 6º ENCOVISAS, En-
contro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, abre as discussões do dia fa-
lando de tecnologia. Mais especificamente da preparação das VISAs para 
se adequar às novas ferramentas de controle dos estabelecimentos de 
alimentação fora do lar. No painel “Como as VISAs adaptam seus Pro-
cedimentos frente à Evolução Tecnológica dos Controles Gerenciais dos 
Restaurantes”, os palestrantes convidados vão discutir a importância de 
estar sempre conectado com as novidades e apto para reconhecer e uti-
lizar os novos recursos. 

“No encontro buscaremos entender melhor como as tecnologias agre-
gam valor a cada realidade local no aspecto da vigilância sanitária. Nos 
grandes centros como São Paulo, percebe-se um aporte muito maior na 
preparação dos estabelecimentos para a adesão de novas soluções nesse 
sentido. A missão será antecipar as boas práticas também para os esta-
belecimentos que atuam fora das metrópoles e trazer uma melhor com-
preensão sobre cada uma das ferramentas”, explica Raquel Bittencourt, 

Diretora da Vigilância Sa-
nitária de Santa Catarina 
e uma das especialistas 
convidadas para o painel.

O encontro anual é a 
grande oportunidade de 
debate entre órgãos regu-
ladores e empresários do 
setor, visando sempre o 
avanço no relacionamento 
entre ambos. “Para nós, é muito importante a realização de eventos como 
a ENCOVISAS, pois é um momento em que pode-se manter atualizada a 
comunicação entre vigilância e associações. Além de nos permitir ouvir 
deles o que pensam que poderia ser mudado ou não nas regras atuais. É 
um ótimo momento de diálogo.”

Idealizado e organizado pela ANR, o evento acontece das 8h30 às 18h, 
no Conselho Regional de Química, em SãoPaulo, na Rua Oscar Freire, 
2039. O encontro contará com quatro painéis e vai reunir autoridades, 
empresários, especialistas e representantes de órgãos reguladores. As 
inscrições já estão abertas e há preços promocionais até o dia 14 de ju-
lho. O valor é de R$ 360. Após essa data, sobe para R$ 420. 

ciclo de debates

CiClo De DebateS anr 2017 aborDa imPlantaÇÃo De reStaUranteS 
em SHoPPinGS e tenDÊnCiaS Do Setor

O tradicional Ciclo de Debates ANR está de volta! Idealizada pela ANR em 2014, a 
rodada de encontros chega à 4ª edição com uma agenda que engloba desde mode-
los de novos negócios de restaurantes a controle de riscos nos estabelecimentos. 
No total, serão cinco palestras com a participação de mais de dez especialistas. 

Encontros programados para acontecer em julho e agosto ainda têm na pauta riscos ambientais x custos, impactos 
dos projetos nas funcionalidades da gestão e controle de riscos de acidentes

Encontro também vai abordar o 6º ENCOVISAS e o andamento da Reforma Trabalhista

Rodrigo Vasconcelos, sócio-diretor da CMV Solutions, e Fábio Zerbinatti, diretor da 
Sempre, vão coordenar as palestras

O ciclo acontece nos dias 10 e 20 de julho, e 1, 15 e 30 de agosto, começando 
sempre às 15h30, na sede da entidade em São Paulo. Quem não estiver na cidade 
pode acompanhar tudo pela internet, já que os encontros terão transmissão ao 
vivo na web.   

Confira a programação e agende-se:

1ª palestra - dia 10/07

desafios de implantação de restaUrantes em sHoppings
Instalações, licenças, visibilidade, processos de vigilância sanitária

•	 edgar ribeiro, arquiteto especialista

•	 eduardo scott, administrador e diretor da Scott Consultoria

•	 José aurélio Claro, nutricionista e Diretor da PrecxConsultoria

3ª palestra - dia 1/08

gerenCiamento de risCos amBientais X CUstos
•	 fabio madrid lacerda, gerente nacional de saúde, segurança do 

trabalho e meio ambiente da Arcos Dourados  (McDonald’s)

•	 Bruno rodrigues, especialista em saúde, segurança do trabalho e 
meio ambiente da Arcos Dourados  (McDonald’s)

2ª palestra - dia 20/07

tendÊnCias e noVos modelos de negÓCios em restaUrantes
•	 emmanuel melo, diretor da Studio Ino e designer de equipamentos 

e projetos de restaurantes

•	 melissa ferraz, arquiteta da Ferraz & Maluf, especializada em 
ambientes e experiências para o cliente

•	 lisandra maluf, arquiteta da Ferraz & Maluf

4ª palestra - dia 15/08

impaCtos dos proJetos nas fUnCionalidades da ges-
tão e Controle em restaUrante
•	 renata Zambon, arquiteta da Projefood e coordenadora do Curso 

de Gastronomia do Senac Santo Amaro

•	 lúcia Verginelli, diretora da FoodCare Consultoria e coordenadora 
do Curso de Gastronomia da Faculdade Mário Shemberg

•	 ivim pelosso, arquiteta e nutricionista, diretora da Placontec Projetos

5ª palestra - dia 30/08

Controle de risCos: diminUição de aCidentes e seUs 
respeCtiVos CUstos
•	 fabio madrid lacerda, gerente nacional de saúde, segurança do 

trabalho e meio ambiente da Arcos Dourados  (McDonald’s)

•	 Bruno rodrigues, especialista em saúde, segurança do trabalho e 
meio ambiente da Arcos Dourados  (McDonald’s)

AS INSCRIçõES PARA AS MODALIDADES PRESENCIAL E 
DIGITAL Já ESTãO AbERTAS E PODEM SER REALIzADAS PELO 
e-mail: ComUniCaCao@anrBrasil.org.Br oU  
pelo telefone (11)3083-1931.

comunicacao@anrbrasil.org.br

inovação 

aPliCativoS De DeliverY e SolUÇÕeS CloUD SÃo DeStaQUeS 
 Da SeXta reUniÃo Do Gt-ti

Nesta terça-feira, 27, aconteceu o sexto encontro de 2017 do grupo de tra-
balho de TI da ANR. A reunião abordou dois temas principais: os aplicativos 
de delivery e as soluções cloud. Para trazer mais informações aos partici-
pantes e estimular a troca de experiências, o GT recebeu o sócio-diretor 
da ManyPlaces, Rafael Alves Guimarães, e o diretor da Oracle, Sebastian 
Barrionuevo que conduziram apresentações sobre os temas. 

barrionuevo apresentou um produto mundial da Oracle de cloud que tem con-
quistado espaço nas organizações, reduzindo custos e abrindo oportunidade 
de investimentos em inovação. Já Alves, da ManyPlaces, falou sobre os apps 
de delivery, que podem fortalecer o engajamento e a fidelização dos clientes, 
atingindo de forma rápida e direta o público-alvo.

Apresentações foram conduzidas por Rafael Alves Guimarães, sócio diretor da ManyPlaces, e 
Sebastian Barrionuevo, diretor da Oracle

pesquisa

PraZo Para aDeSÃo À PeSQUiSa Salarial 
termina neSta SeXta

O prazo para participar da 5ª edição da Pesquisa Salarial ANR está se esgotando. Os esta-
belecimentos interessados em aderir ao levantamento têm até sexta-feira (30) para enviar 
o termo preenchido para o e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. 

A Pesquisa Salarial é uma das principais ferramentas do mercado para definição da política 
das empresas e, principalmente, para a retenção de talentos. Isso porque oferece ricas 
análises do nível de competitividade dos salários e benefícios disponibilizados, além de 
uma comparação consistente com as demais práticas de gestão de pessoas do segmento.

No mercado, esse tipo de pesquisa costuma custar alto, quase 10 vezes mais do que o 
estudo da ANR. Os valores para o levantamento da entidade variam de R$ 1 mil para as-
sociados a R$ 3 mil para não-associados. Não perca essa oportunidade!

Marcas como Si Señor, La Casserole, Cia TC (Astor, Subastor, Bráz, Pirajá Lanchonete da 
Cidade e Ici brasserie), Le Jazz, Arábia, zeffiro, Ritz, D.O.M., Fogo de Chão, bFFC (bob’s, 
Pizza Hut e KFC), Ráscal e Grupo Egeu (General Prime burguer, Káa e Italy) já fizeram sua 
adesão para este ano. 

Grandes empresas do setor já aderiram ao levantamento que é o único com 
foco total na alimentação fora do lar

comunicacao@anrbrasil.org.br

Na quarta-feira, 28, a partir das 10h, o grupo de trabalho de suprimentos realiza a 
sexta reunião do ano. O encontro, que acontece na sede da ANR, vai trazer duas 
apresentações especiais: gestão de compras e controle sobre movimentação e 
uso de inventários; e centralização de compras em operador logístico.

A primeira palestra será conduzida pelo sócio diretor da CMV Solutions, 
Rodrigo Vasconcelos. Já a segunda terá a apresentação de Fabio zerbinatti, 
diretor da Sempre. 

Além disso, a pauta da reunião aborda a questão dos itens gráficos 
padronizáveis e dá andamento à avaliação da proposta da Nimbi sobre 
módulo fornecedores e geral. Para confirmar participação ou solicitar mais 
informações, entre em contato pelo:

grupo de trabalho

Gt-tribUtÁrio DiSCUte ProGrama eSPeCial De 
reGUlariZaÇÃo Para tribUtoS feDeraiS

iniciativa

miniStÉrio Da SaÚDe QUer ProPor fim Da oferta De refil De 
refriGeranteS em reStaUranteS

O ministro da Saúde, Ricardo barros, anunciou recentemente que estuda um acordo com restaurantes para 
acabar com a oferta de refil de refrigerantes nos estabelecimentos. O objetivo da iniciativa é diminuir o 
consumo excessivo de açúcar para frear o avanço da obesidade no país. 

Recentemente, para diminuir a utilização de sal, a pasta também sugeriu a proibição de saleiros nas 
mesas de restaurantes, o que foi adotado em algumas localidades do país, como no Espírito Santo, por 
meio de legislação específica sobre o tema. Alegando inconstitucionalidade, a ANR entrou com ação 
para derrubar a determinação, acatada pela justiça.

Caso não haja acerto com as redes, o governo planeja enviar um projeto de lei ao Congresso. 
Para a ANR, a medida representa um retrocesso frente à questão do livre comércio, além de uma 
coibição ao direito de escolha do consumidor. Até o momento, a entidade não foi procurada por 
nenhum representante do governo para tratar do assunto.  

Exclusão dos restaurantes fluminenses da lista de contribuintes obrigados a efetuarem 
depósito do FEEF também será abordada

Pasta tem como objetivo diminuir o consumo de açúcar e 
frear o crescimento da obesidade

comunicacao@anrbrasil.org.br

A quinta-feira, 29, começa agitada na ANR. A partir das 9h30 da manhã está marcada 
a terceira reunião do ano do GT-Tributário. Entre os temas que serão abordados no 
encontro, destaque para o programa especial de regularização tributária válido para 
tributos federais (PERT).

Na pauta, estão ainda a exclusão dos restaurantes fluminenses da lista de contribuin-
tes obrigados a efetuarem depósito ao FEEF e a vigência dos efeitos desta exclusão; 
e a revogação de decisão liminar que impedia o Estado do Rio de Janeiro de conceder 
benefícios fiscais e uma breve análise de seus efeitos.

O encontro acontece na sede da ANR em São Paulo. Para confirmar presença entre 
em contato pelo:
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fábio Zerbinatti rodrigo Vasconcelos


