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TEMER RECEBE EM AUDIÊNCIA O PRESIDENTE DA ANR,
CRISTIANO MELLESS

Foto: Divulgação | ANR

O presidente da ANR, Cristiano Melles, foi recebido na semana passada
em audiência no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Na
ocasião, Cristiano estava acompanhado do deputado federal (e seu pai)
Carlos Melles (DEM-MG). “Discutimos temas ligados ao varejo, em especial
questões do nosso setor. Também falamos sobre a importância da aprovação
da reforma trabalhista, este mês, e da Lei da Gorjeta, no início do ano,
para o desenvolvimento de bares e restaurantes”, afirmou Cristiano.
No último dia 12, Melles esteve em Brasília com o Ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, um dos principais articuladores da
reforma trabalhista, para levar o apoio da entidade pela aprovação
da lei no Senado. Além de Meirelles, o presidente da ANR também
manteve vários encontros nas semanas anteriores com o deputado
Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma, para levar assuntos
de interesse do setor.

Deputado federal Carlos Melles, presidente Michel Temer e Cristiano Melles

Reforma trabalhista

GT-RH DISCUTE IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA PARA
BARES E RESTAURANTES
Mudanças foram sancionadas pela presidência na última semana e devem entrar em vigor em 120
dias; entenda o que muda na prática na relação empregado-empregador

Foto: Divulgação | ANR

Uma edição especial do GT-RH marcou a última quinta-feira (20) na
ANR. Durante duas horas, o consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, e a advogada Andrea Tavares, do escritório Dias e
Pamplona, fizeram uma apresentação para esclarecer aos associados
todas as mudanças geradas pela Reforma Trabalhista. Gestores e
executivos dos estabelecimentos lotaram o auditório da sede da entidade, em São Paulo, para acompanhar o seminário. Sancionada pelo
presidente Michel Temer no último dia 13 de julho, as alterações da

Associados lotaram auditório da ANR em São Paulo para debater Reforma Trabalhista

Lei 13.647 devem começar a valer em 11 de novembro.

Outras mudanças incluem alterações da jornada de trabalho, abordan-

Entre as principais mudanças está a determinação de que as condi-

do compensação e banco de horas, intervalos, remuneração e equi-

ções do acordo coletivo (quando o sindicato de empregados e uma

paração salarial. A reforma trouxe ainda novas diretrizes em relação

empresa, órgão ou instituição - em comum acordo - redigem um do-

ao teletrabalho, trabalho intermitente, livre estipulação, atividade au-

cumento normativo sem a intervenção de alguma entidade patronal)

tônoma, férias, utilização de uniformes, danos extrapatrimoniais, e

sempre prevalecerão sobre as previsões da convenção coletiva (tem

extinção do contrato de trabalho.

origem em uma pauta de reivindicações aprovada em assembleia da
categoria). “Tal raciocínio leva em conta que o acordo coletivo aten-

Além disso, também foram discutidas as alterações relacionadas à qui-

de às necessidades específicas em uma determinada empresa e não

tação, relações sindicais, convenções e acordos coletivos, insalubrida-

às necessidades de toda a categoria, de forma que deve prevalecer”,

de, responsabilidade trabalhista, processo do trabalho, contribuições

disse Carlos Augusto Pinto Dias.

previdenciárias, multas administrativas.

Confira um resumo de algumas das principais mudanças da lei,
preparado pelo escritório Dias e Pamplona:

Jornada de trabalho

• Cria a figura do contrato de trabalho intermitente, sendo aquele

•Empresas que não exigem troca de roupa ou uniforme em

em que o empregado trabalha de forma não contínua, varian-

suas dependências poderão determinar que o registro do

do períodos trabalhados (horas, dias ou meses) com períodos

ponto somente seja efetuado antes ou depois do empregado

(horas, dias ou meses) sem trabalho. A remuneração do em-

terminar de se trocar. Assim, não será considerado como pe-

pregado se dará apenas com relação aos períodos trabalhados.

ríodo de trabalho.

• O trabalhador intermitente deverá ser contratado por escrito e

•Também será descartado o tempo que o empregado perma-

o valor de sua remuneração por hora não poderá ser inferior ao

necer na empresa por conta de práticas religiosas, descanso,

piso da categoria ou ao salário-hora dos demais empregados que

lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento so-

exerçam a mesma função, em contrato intermitente ou não.

cial e higiene pessoal.

• Findo o período de prestação de serviço, o trabalhador deverá

• O tempo de percurso entre a casa do empregado e seu local

receber, além de sua remuneração, as proporcionalidades de

de trabalho, quando o empregador fornecer transporte gra-

férias + 1/3 e 13º salário; descansos semanais remunerados; e

tuito, elimina a necessidade do pagamento de hora extra em

eventuais outros adicionais legais, com, por exemplo, adicio-

decorrência do deslocamento.

nal de insalubridade/periculosidade.
•O INSS e o FGTS incidentes sobre os valores pagos ao em-

Banco de Horas

pregado intermitente devem ser recolhidos mensalmente e o

• O banco de horas pode ser pactuado por meio de acordo indi-

empregado, a cada doze meses de contrato de trabalho, fará

vidual escrito, desde que o prazo de compensação seja de, no

jus a um período de descanso de um mês, período em que

máximo, seis meses. Prazos superiores continuam a depender

não poderá ser convocado para prestar serviços.

de acordo coletivo ou convenção coletiva.

•Retira o caráter hipossuficiente dos empregados com for-

•Eventuais horas extras decorrentes da supressão parcial ou

mação universitária e salário superior a R$ 11 mil, estabele-

total do intervalo para refeição e descanso têm natureza in-

cendo que estes empregados poderão negociar diretamente

denizatória, não sendo, portanto, base de cálculo para o pa-

com seu empregador.

gamento de contribuições fiscais (IR) e previdenciárias (INSS),
nem se incorporando à remuneração.

Férias

•Deve ser pago apenas o período suprimido do intervalo e não

• Poderão ser gozadas em até três períodos, desde que um

a sua integralidade. Um empregado que tenha uma hora de

deles não seja inferior a 14 dias e os outros dois não sejam

intervalo e tenha gozado apenas 40 minutos, deverá receber

inferiores a cinco dias.

20 minutos como hora extra e não os 60 minutos integrais.

•Os períodos de férias não poderão ter início em até dois antes
de feriados ou de dia de descanso semanal remunerado.

Contrato de trabalho
• Define e autoriza o teletrabalho como sendo aquele prestado

Contribuições previdenciárias:

fora das dependências do empregador, com a utilização de

• Ajusta a Lei de Custeio da Previdência Social à alteração

ferramentas tecnológicas.

promovida na CLT excluindo do salário de contribuição as di-

• A contratação nesse regime e suas especificações devem cons-

árias de viagem pagas ao empregado e que excedam a 50%

tar expressamente no contrato de trabalho do empregado.

de seu salário.

• A lei determina que estes não estão sujeitos a controle de

• Não integram o salário de contribuição as diárias para viagem,

ponto. O que, na prática, faz com que não lhes sejam devidas

os valores relacionados à assistência médica e odontológica for-

horas extras.

necidas pelo empregador, assim como os prêmios e/ou abonos.

Encovisas

ENCOVISAS NA PRÁTICA: PARTICIPANTES REFORÇAM A
IMPORTÂNCIA DO EVENTO
Representantes de VISAs de todo o Brasil falam da oportunidade que o encontro
representa para empresários e órgãos reguladores

Nova, Chefe da Equipe de Vigilância de Alimentos em Porto Alegre (RS). “A
partir do ENCOVISAS surgem oportunidades de workshops e outros eventos
locais. É a disseminação do conhecimento, muito valiosa. Além de desmistificar para os estabelecimentos a imagem de ‘bicho-papão’ que as vigilâncias
sanitárias costumam carregar”, aponta.
Para quem nunca esteve em uma das edições, o recado é claro: não perca a
chance. “São sempre palestras da mais alta qualidade e uma integração muito

Uma chance de unir em um mesmo espaço questões dos estabelecimentos re-

qualificada entre VISAs e estabelecimentos. Devemos parabenizar a ANR, que

gulados e os desafios das vigilâncias. Esse é o conceito central do ENCOVISAS,

promove esse encontro sempre em um nível tão alto. Quem participa sempre

encontro realizado pela ANR que está com inscrições abertas e acontece no

tem muito a ganhar”, diz a Diretora da Vigilância Sanitária de Santa Catarina,

próximo dia 03 de agosto. Em sua sexta edição, o evento chega para atualizar os

Raquel Bittencourt.

representantes do setor quanto às novas leis sanitárias e boas práticas.

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

“É muito interessante ter a chance de estar perto da outra ponta. Sabemos

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

o que os profissionais pensam do trabalho da vigilância sanitária. Queremos

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

também expor a eles as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Saindo ali-

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

nhados daqui, tudo fica mais fácil nas visitas”, afirma Sabrina Vianna Mendes,

inscrições estão abertas e saem R$ 420, valor que inclui pasta com progra-

chefe da Vigilância Sanitária de Curitiba (PR) e que esteve na edição de 2016

ma oficial, bloco de anotações, café da manhã, café da tarde, certificado de

do ENCOVISAS.

participação e senha de acesso às palestras que forem cedidas à ANR. Todos

Quem já segue o encontro desde o começo também destaca a onda virtuosa

os participantes também irão receber o livro “O que tem na geladeira?”, de

de informação que ele proporciona. Como no caso de Paulo Antônio Casa

autoria de Rita Lobo.

Clique aqui e inscreva-se

Grupos de trabalho

PRÓXIMO GT-TI ACONTECE nesta terça, 25,
com FOCO EM APLICATIVOS DE DELIVERY E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Nesta terça, 25 de julho, na sede da ANR, em São Paulo, acontece a sétima
reunião de 2017 do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação. Entre
as pautas destaque para os aplicativos de delivery, com foco na retomada do
Foto: Banco de imagem

projeto de criação de aplicativo ANR e para a segurança da informação.
Durante o encontro, Alexandre Lima, sócio da Lidra, consultoria especializada
em riscos, conformidade de TI e segurança da informação, fará uma apresentação sobre procedimentos de segurança para TI de empresas de alimentação.
Outro tema que será debatido são as gorjetas. Marina Costa, advogada do
escritório Dias e Pamplona, estará presente para apresentar procedimentos e
conceitos úteis para a adequação dos programas à nova legislação.
A reunião acontece das 10h às 12h, na sede da ANR, m São Paulo. Para confirmar presença envie um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

ciclo ANR

CICLO DE DEBATES DISCUTE TENDÊNCIAS E NOVOS
MODELOS DE NEGÓCIOS
Segundo encontro de 2017 aconteceu na última quinta-feira (20)
Foto: Divulgação | ANR

Fernanda Leiva, gerente da Safrapay; Sergio Lerrer, mediador do debate; Melissa Ferraz, arquiteta da Ferraz & Maluf; Lisandra Maluf, da Ferraz & Maluf; e Renata Zambon, arquiteta da Projefood

Cozinhas centrais, desperdício, tecnologia e sustentabilidade foram alguns

Para Lisandra Maluf, da Ferraz & Maluf, outra tendência forte do segmento é

dos temas do 2º Ciclo de Debates de 2017, que aconteceu na última

a expansão de acordo com os nichos. “Temos espaços específicos para comi-

quinta, 20, na sede da ANR em São Paulo. O evento reuniu associados e

das veganas ou saudáveis, por exemplo”, afirma. Já Fernanda Leiva, gerente

especialistas para debater as tendências e os novos modelos de negócio

da Safrapay, identifica outro ponto a se observar. “A tendência é o pagamen-

de restaurantes.

to em cartão e a diminuição do uso de dinheiro. As empresas que trabalham
nesse segmento precisam facilitar, cada vez mais, essa expansão”, explica.

Abrindo a conversa Melissa Ferraz, arquiteta da Ferraz & Maluf, afirmou
que para o sucesso de um estabelecimento tudo começa na criação e na

O painel foi transmitido ao vivo pela fanpage da ANR e assistido por aproxi-

definição do que ele quer oferecer aos seus consumidores. “É muito im-

madamente 3 mil pessoas. Além disso, teve mais de 80 compartilhamentos

portante que o empreendedor, em primeiro lugar, formule o cardápio para

e um volume de views que ultrapassou os 12 mil nas primeiras 24 horas.

que seja tudo bem feito. É o que vai dar diretriz para o projeto. Um bom

O Ciclo de Debates ANR segue sua programação com o tema “Gerencia-

briefing é essencial para o caminho certo”, afirma.

mento de Riscos Ambientais x Custos”. O encontro está marcado para o

Na sequência, Renata Zambon, arquiteta da Projefood e coordenadora do

próximo dia 02 de agosto e vai contar com a presença de Fabio Madrid La-

curso de gastronomia do Senac Santo Amaro, seguiu abordando o futuro

cerda, Gerente Nacional de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambien-

do setor. “Cada vez mais é preciso trabalhar com a tecnologia, pois ela

te da Arcos Dourados (McDonald’s), Tiago Reis, Especialista em Saúde e

traz a questão de padronização e, em qualquer tipo de negócio, é funda-

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (McDonald’s) e Bruno Rodrigues,

mental. São tendência os espaços cada vez menores e a tecnologia aju-

Especialista em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Arcos

dando mais”, conta.

Dourados (McDonald’s). Para confirmar presença mande um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

LEI QUE CONCEDIA DESCONTOS PARA
CIRURGIA BARIÁTRICA É REVOGADA
EM VITÓRIA
Em março deste ano, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu os efeitos da Lei n° 8.964/2016 do Município de Vitória (ES), onde os
restaurantes eram obrigados fornecer refeições “à la carte” e rodízio com
50% de desconto, ou de meia porção, para pessoas que se submeteram a
cirurgia bariátrica ou outra forma de gastroplastia. No final de 2016, a
Foto: Banco de imagem

ANR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei.
Após a concessão da liminar, concordando com os argumentos da
entidade, segundo informativo nº 022/2017, disponível na íntegra
no site da associação, a Câmara Municipal de Vitória aprovou a
revogação da Lei n° 8.964/2016. Dessa forma, os Desembargadores do TJES reconheceram que não havia mais necessidade da
declaração de sua inconstitucionalidade, diante da revogação pelo
Poder Legislativo, tornando a norma sem qualquer efeito.

associados

COCA-COLA E BOB’S SORTEIAM MAIS DE 450
INGRESSOS PARA O ROCK IN RIO

Foto: Divulgação

Clientes do programa Bob’s Fã podem conseguir ingressos e hospedagem gratuita para o Rock in Rio 2017. A fornecedora oficial de hambúrgueres do evento
e associada ANR, em ação conjunta com a Coca-Cola, irá levar pessoas para
o maior festival de rock do planeta. Entre os dias 14 de julho e 31 de agosto,
quem comprar uma das sete ofertas da promoção Rock no Capricho ganhará
um número para concorrer a um par de ingressos. Ao todo serão nove sorteios
e 465 pares de ingressos distribuídos.
A promoção é válida no país inteiro, mas irá sortear 455 clientes do Rio de Janeiro e outros 10 de outros estados. Estarão incluídos os gastos com passagem
aérea, alimentação e hospedagem para os clientes fora do Rio.
O Bob’s pretende aumentar em até 10% as vendas com a promoção. Para
concorrer, é preciso acessar www.bobsfa.com.br/rocknocapricho, se cadastrar
no programa Bob’s Fã, escolher entre um dos trios participantes da promoção;
definir a loja em que deseja resgatar o trio; o dia que deseja ir ao Rock in Rio
e finalizar com a emissão do cupom. Depois, é só ir ao estabelecimento selecionado, resgatar o trio escolhido e, em 72 horas, o número de sorteio será
enviado para o cliente cadastrado no programa.

www.anrbrasil.org.br
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