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destaque

ASSEMBLEIA GERAL CONFIRMA DIRETORIA E APROVA AS CONTAS DA ANR
Cristiano Melles foi reeleito presidente da associação para o biênio 2017-2019

Fotos: Divulgação

A Assembleia Ordinária Geral da ANR, realizada nesta quinta-feira (29), confirmou, por aclamação, a continuidade da atual Diretoria da associação para
o próximo biênio (2017-2019). Com isso, Cristiano Melles cumprirá o terceiro
mandato consecutivo à frente da Diretoria da entidade.
Durante a Assembleia, foram apresentadas as contas de 2015 e 2016, votadas
e aprovadas por unanimidade. Melles reforçou que a entidade mantém decisões colegiadas, sempre levadas aos associados em plenária para aprovação
e citou os desafios para o novo mandato. “A regulamentação das gorjetas foi
um trabalho de todos nós durante quatro anos, além da questão de adquirência e melhora de taxas de cartão de crédito. No próximo biênio, pretendemos
reforçar nossa atuação para a melhora no relacionamento e nas condições
comerciais com as administradoras de vales de alimentação”, disse.
A ANR trouxe para debate propostas de medidas judiciais em face da Lei do
Distrito Federal nº 1.954 de 08 de junho de 1998, que obriga os estabelecimentos a fornecerem água potável gratuitamente e contra a lei municipal de
Campinas/SP nº 15.404 de 19/04/2017, para estabelecer que comandas de
controle de consumo devem ser emitidas em duas vias. Ambas as propostas
foram aprovadas por unanimidade.

Presidente:

Carlos Sadaki (Trendfoods)
Fernando Grinberg (Cia. Tradicional do Comércio)
Mauro Guardabassi (Outback)
Juscelino Pereira (Piselli)
Everaldo M. Peris (Associação Franqueados McDonald’s)

Cristiano Melles (Pobre Juan)

Vice-Presidente Franquias:
Ricardo Bomeny (Bob’s / Pizza Hut)

CONHEÇA A DIRETORIA
PARA O BIÊNIO 2017/2019:

Vice-Presidente Independentes:

Conselheiros:

Sérgio Kuczynski (Arábia)

Rodrigo Fróes (Jam)
Erik Momo (1900 Pizzeria)
Rodolfo Dana (Spoleto)

Diretores:

Bóris Gris (McDonald’s)
Angel Testa (Ráscal)
Cláudio Miccieli (Giraffas)

Diretor Executivo:
Alberto A. Lyra Jr.

Reunião

PLENÁRIA DISCUTE IMPLANTAÇÃO DA LEI DA GORJETA
Andamento da Reforma Trabalhista e Refis, além do parcelamento de ICMS, também
foram destaques da Reunião
Fotos: Divulgação ANR

A terceira Reunião Plenária da ANR de 2017, realizada na última quintafeira (29), teve início com uma atualização sobre a implantação da lei das
gorjetas nos estabelecimentos em São Paulo. Carlos Augusto Pinto Dias,
consultor jurídico da entidade, abordou alguns pontos sobre os posicionamentos de outros sindicatos quanto à lei e à adoção de texto padrão para
inserção nos porta-contas.
“Trabalhamos em mais de 200 Termos de Implantação das gorjetas assinados
para cerca de 400 estabelecimentos em São Paulo. A grande maioria sugeriu
gorjeta de 12-13%”, afirmou o advogado. “A partir da assinatura da convenção,
vai ser criada uma comissão entre os dois sindicatos, para que os termos sejam feitos por meio deles”, disse Carlos Augusto, sobre a assinatura da nova
Convenção Coletiva específica com o SINTHORESP / SINTRARESP.

Plenária ANR (da esq. para a dir.): Cristiano Melles, Alberto Lyra e Carlos Augusto atualizam os
associados sobre as movimentações do setor

Durante o encontro também foi apresentada a programação do Ciclo de
Debates ANR e discutidos o andamento da Reforma Trabalhista e Refis,o

no cardápio pelo menos quatro rótulos de cachaças produzidas no estado; a

parcelamento de ICMS e a abertura das inscrições para o 6º ENCOVISAS.

discussão judicial da inclusão da TUSD na base do cálculo do IMCS; a apro-

“A partir desta segunda (3/7), será possível aderir ao Refis Federal para PIS,

vação de MP que autoriza cobrança de preço diferenciado em compras feitas

COFINS, IR, contribuição sobre o lucro e INSS. Quem deve até R$ 15 milhões

em dinheiro; e os comentários sobre leis e projetos que envolvem o forneci-

em tributos federais poderá dar uma entrada de 7,5% e parcelar o restante

mento gratuito de água e a emissão de comandas, entre outros.

em até 15 anos. Dependendo do número de parcelas, há redução de multa e

Por fim, o diretor executivo, Alberto Lyra, deu as boas vindas aos novos asso-

juros”, esclareceu o consultor jurídico da ANR.

ciados Supra di Mauro, Tartuferia San Paolo, Boteco São Bento (Campinas),

A plenária incluiu outros temas como o julgamento da Lei do sal no Espírito

Tartare, P.F. Chang’s, General Prime e Iulia, além dos novos sócios fornece-

Santo; a lei que obriga bares e restaurantes do Rio de Janeiro a disponibilizar

dores Safra Pay, e os aplicativos para delivery Cheff Solutions e ManyPlaces.

encovisas

segundo PAINEL DEBATE MUDANÇAS NO SIF
Convidados trazem informações para os estabelecimentos se adequarem as últimas
atualizações do Serviço de Inspeção Federal

órgãos públicos para discutir suas questões. Encontros como este representam uma grande chance de se atualizar sobre tudo aquilo que se pratica
dentro da regulação atual. É uma ótima oportunidade para todos”, conclui.
O painel contará também com a participação do Auditor Federal do Ministério
da Agricultura, Ricardo Moreira Calil. Segundo ele, é preciso compartilhar a
informação oficial da maneira mais clara possível com os estabelecimentos.
“Num espaço como esse, podemos esclarecer muitos pontos e ajudar os empresários a se prepararem para as mudanças”, aponta.

O Serviço de Inspeção Federal (SIF) adotou em sua última atualização novas
regras e redefiniu sanções com penalidades. Mas como um estabelecimen-

Idealizado e organizado pela ANR, o evento vai acontecer das 8h30 às 18h,

to consegue se preparar para as mudanças e se prevenir de punições? Essa

no dia 3 de agosto, no Conselho Regional de Química, em São Paulo, na Rua

será a discussão do segundo painel do 6º ENCOVISAS, realizado pela ANR

Oscar Freire, 2039. O encontro conta com quatro painéis e vai reunir autori-

e marcado para 3 de agosto. “Vamos discutir todas as novas regras junto

dades, empresários, especialistas e representantes de órgãos reguladores. As

às autoridades do Ministério da Agricultura, entender melhor a regulação do

inscrições já estão abertas e há preços promocionais até o dia 14 de julho. O

SIF falando diretamente com quem faz as regras”, explica Camile Stacciarini,

valor é de R$ 360. Após essa data, sobe para R$ 420.

membro do Grupo de Trabalho Técnico da ANR.
Fotos: Divulgação

Segundo Camile, essa será uma grande oportunidade de levantar temas que
impactam o dia a dia dos estabelecimentos. “Hoje um restaurante é cobrado
pelo SIF da mesma forma que uma indústria, que coloca produtos nas gôndolas, o que implica em um rigor muito maior. Para o nosso caso, que trabalhamos com o fornecimento direto ao consumidor no local, poderia ser um pouco
diferente, e poderemos falar disso no encontro”, avalia.
Camile faz questão de reforçar ainda a importância de eventos como o
ENCOVISAS para colocar frente a frente órgãos reguladores e segmentos
Ricardo Moreira Calil

regulados. “É muito difícil para um estabelecimento ‘bater na porta’ dos

Camile Stacciarini

comunicacao@anrbrasil.org.br

tecnologia

E-SOCIAL DIVULGA DATAS PARA TESTES
DO SISTEMA
Na última segunda-feira (26), foi publicada no Diário Oficial da União a resolução CGES n° 9, do Comitê Gestor do eSocial. De acordo com informativo
ANR 019/2017, disponível na íntegra no site da entidade, o texto determina
os períodos para testes dos sistemas do projeto para as organizações.
O ambiente de avaliação está disponível somente para as empresas de TI
até o dia 31 de julho. A partir de 1º de agosto, abre para todas as companhias, encerrando em 31 de dezembro.
A resolução tem por objetivo definir os critérios e especificações técnicas
necessários para a integração entre o sistema dos empregadores, pessoas
físicas e/ou jurídicas e o sistema eSocial. A resolução chama a atenção para
a capacidade restrita do ambiente de testes e solicita que os usuários se
atentem às orientações e limites descritos no manual técnico publicado no
site do eSocial.

encontro

CICLO DE DEBATES ABORDA OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE
RESTAURANTES EM SHOPPINGs
Primeiro encontro de 2017 terá a participação dos especialistas Edgar Ribeiro, Eduardo
Scott e José Aurélio Claro

Na próxima semana, o Ciclo de Debates ANR volta à programação

bém irá abordar detalhes importantes da operação desse tipo de

da entidade. Marcado para segunda-feira, 10, o primeiro encontro

loja. “Os participantes vão conhecer tudo, desde o controle mais

do ano terá como tema os “Desafios de implantação de restauran-

efetivo da parte de custos até as melhores formas de lidar com a

tes em shoppings”. Três consultores especializados no segmento

concorrência. É ótimo promover um debate como esse e trazer a

vão abordar desde o modelo de negócio dentro do shopping, até

experiência que temos dentro das operações”, conta.

higiene, gestão de resíduos, licenças necessárias e processos com

Para o terceiro palestrante, José Aurélio Claro Lopes, consultor da

a vigilância sanitária.

Precx, o encontro é fundamental para os restaurantes. “É um even-

“Vamos falar sobre a importância de um ponto dentro do shopping

to de grande importância, com uma fonte confiável de informações

e como garantir sucesso nele. Também abordaremos como o res-

para empresas e profissionais especializados no ramo de alimenta-

taurante pode se destacar entre os concorrentes e qual o diferen-

ção”, afirma.

cial que faz com que os estabelecimentos faturem de três a cinco

As vagas para participar do primeiro Ciclo de Debates do ano já estão

vezes mais, na mesma área, dentro de um shopping”, explica Edgar

abertas. O encontro acontece a partir das 15h30, na sede da ANR,

Ribeiro, diretor da empresa Arquitetura de Restaurantes e um dos

em São Paulo. Quem não estiver na cidade, mas quiser acompanhar

palestrantes do encontro.

as discussões, pode assistir a transmissão ao vivo pela internet. Para

Eduardo Scott, sócio da empresa que leva seu nome, complemen-

confirmar presença em qualquer uma das modalidades – presencial

ta que, além das dicas para superar os desafios, o bate-papo tam-

ou online – envie e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

grupos de trabalho

PROGRAME-SE: REUNIÕES DO GT-TEC E GT-RH ACONTECEM
NA PRÓXIMA SEMANA

Os grupos de trabalho técnico e de Recursos Humanos, organizados pela ANR,
já tem as datas de seus próximos encontros. Na terça-feira (11), a partir das 14h,
acontece a sexta reunião do ano do GT-Tec. Já na quinta-feira (13), é o GT-RH que
se reúne também pela sexta vem em 2017, a partir das 15h30. As pautas serão enviadas em breve. Para confirmar participação ou tirar dúvidas:

comunicacao@anrbrasil.org.br

Foto: Banco de imagens

regulamentação

NOVAS REGRAS NAS CALÇADAS DE PIRACICABA
Regulamentação prevê garantia de pelo menos 1,20 metros para
trânsito de pedestres
A Câmara dos Vereadores de Piracicaba (SP) aprovou uma nova legislação para a
utilização de calçadas e ruas com mesas e cadeiras por parte dos bares e restaurantes. Agora fica definitivamente proibido o uso da rua para a colocação de qualquer
mobiliário. Nas calçadas, a nova regulação prevê a garantia de no mínimo 1,20 metros
para o trânsito de pedestres, sendo também necessária a demarcação do espaço a
ser utilizado com tinta amarela adequada para sinalizações.
Segundo o prefeito Barjas Negri (PSDB), “a utilização dos passeios públicos deve
contar com regras que preservem a segurança e o bem-estar de pedestres e também
dos frequentadores dos estabelecimentos”. Locais que desrespeitarem a norma poderão ser multados e até sofrer interdição total em caso de reincidência.

legislação

SANCIONADA, LEI PERMITE DESCONTOS PARA COMPRAS
FEITAS EM DINHEIRO
Medida também possibilita a variação do valor em função do
prazo de pagamento

O presidente Michel Temer sancionou, na última segunda-feira (26), lei que
possibilita descontos para os consumidores caso o pagamento de uma compra seja feito em espécie, e não em cartão de crédito ou débito. A lei, que
tem origem na Medida Provisória (MP) 764/2016, permite ainda que haja variação do valor em função do prazo de pagamento.
A expectativa é que a lei, que já está em vigor, estimule a queda do valor médio cobrado pelos produtos. O fornecedor fica obrigado a informar, em lugar
visível, os descontos que são oferecidos,tanto com relação ao meio de pagamento quanto em relação ao prazo. Os estabelecimentos que não cumprirem
a regra ficam sujeitos a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Foto: Banco de imagens

www.anrbrasil.org.br
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