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destaque

IMPACTOS DA LEI DAS GORJETAS NO DIA A DIA DOS bares e
restaurantes É DESTAQUE NO 4º RESTAURA RH
Em vigor desde maio deste ano, legislação que ainda traz dúvidas para muitos gestores e colaboradores, será tema
do quinto painel do evento, marcado para 9 de novembro, em São Paulo
Foto: banco de imagem
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Em maio deste ano, entrou em vigor a Lei 13.419/2017, que determina

“O evento e este painel são de suma importância para os profissionais do

que bares e restaurantes repassem a gorjeta e a taxa de serviço entre

segmentos, principalmente para aqueles que atuam com gestão de pes-

seus colaboradores. Cinco meses após sua aprovação, muitos gestores

soas”, afirma Mariana Malagutti, diretora de RH da Cia. Tradicional, que

e funcionários ainda têm dúvidas sobre os benefícios da lei. Para aju-

reforça a necessidade de discutir o tema.

dar a sanar os questionamentos, o tema será discutido no quinto painel

Além de Mariana e Erik, o painel sobre gorjetas conta com a participação

do RestauraRH. Marcado para 9 de

de Andrea da Cunha Tavares, advogada da Dias e Pamplona, consultoria ju-

novembro, o evento vai abordar as

rídica da ANR. A especialista irá mostrar

adaptações dos estabelecimentos à

como a nova lei afeta as relações traba-

nova legislação.

lhistas e quais os direitos e deveres dos

“É muito importante falar sobre o

empregadores e funcionários.

assunto e trazer segurança para o

O RestauraRH acontece no Hotel Meliá

funcionário e para o dono do ne-

Jardim Europa, em São Paulo, e vai reu-

gócio. Vamos passar um panorama

nir especialistas para discutir também a

geral sobre as mudanças e como a

Reforma Trabalhista e seu impacto para

implantação vem afetando o dia a

restaurantes, os altos custos da rotati-

dia dos restaurantes”, explica Erik

vidade de funcionários, e como identifi-

Momo, sócio da 1900 Pizzeria, e um
dos palestrantes.

car e desenvolver novas lideranças.

A Lei das Gorjetas permite às empresas reter parte do valor arrecadado para

Para participar do 4o RestauraRH, você pode realizar a sua inscrição pelo link
https://doity.com.br/restaurarh. Os valores saem R$ 180 para associados e

custear os encargos trabalhistas (13º salário e férias), fundiários (FGTS) e,

R$ 360 para não associados. O pagamento dá direito ao material de apoio,

conforme o seu regime tributário, previdenciários (INSS). A grande mudança

acesso livre às palestras e certificado. Reservas não são inscrições confirma-

está no conceito que a nova legislação pretendeu dar às gorjetas espontâ-

das. A vaga só está garantida após a comprovação do pagamento da inscri-

neas, considerando como tais apenas aquelas que são entregues diretamen-

ção. Para mais informações, entre em contato pelo:

te pelos clientes aos empregados dos bares e restaurantes.

comunicacao@anrbrasil.org.br

serviço

ANR GANHA NOVO SÓCIO-FORNECEDOR

A Cheff Solutions, empresa especializada em soluções tecnológicas e
consultoria para ambientes gastronômicos, é a mais nova parceira da ANR.
“Nós nos associamos porque sabemos da importância e da influência da
entidade no setor de food service. Acreditamos que podemos trabalhar
grandes questões do segmento juntos”, afirma Bruna Sales, analista de
Marketing da marca.
Entre os benefícios que a companhia vai oferecer aos associados estão
promoções especiais, acesso às novidades e aos lançamentos em primeira
mão. Com mais de 20 anos de mercado, a Cheff Solutions é pioneira na
tecnologia de comandas eletrônicas no país. Os softwares oferecidos pela
empresa funcionam em nuvem, o que facilitam a gestão de vendas e pagamentos nos estabelecimentos.

associados

BOAS-VINDAS

Mais três novos associados chegaram à ANR. Agora, a Casa da Pizza, o Bar

A Casa da Pizza abriu as portas em 1998, em Interlagos, zona sul de São

da Praça e a HomúTemaki e Sushi são os mais novos membros da Asso-

Paulo. O carro chefe do restaurante é o tradicional rodízio, que traz 27

ciação. “É importante se filiar a ANR para saber das novidades do setor e

sabores para a escolha do cliente. Já o Bar da Praça, localizado na Praça

também para ajudar a defendê-lo. Acredito que nós, associados, temos uma

Boin, no coração de Higienópolis, tem como destaque o escondidinho e a

consultoria especializada nos assuntos da área e também acesso a todas

picanha laminada finalizada na mesa. O Homú, inaugurado em 2015 na Ave-

as notícias de legislação e aos treinamentos, que são muito importantes”,

nida Roberto Marinho, é especializado em culinária japonesa. São diversos

afirma Cláudio de Aquino, sócio-proprietário dos três estabelecimentos.

combinados como temakis, yakissoba, sashimis, entre outras opções.

Grupos de trabalho

CARTÃO DE BENEFÍCIOS DIGITAL SERÁ DESTAQUE DO GT-TI
Reunião desta terça-feira (10) recebe Marcelo Ramos, da Vee Benefícios
A reunião do GT-TI desta terça-feira (10) terá uma programação espe-

cia-fornecedora da ANR. O grupo de trabalho ainda irá discutir a Lei

cial. O encontro vai contar com a apresentação de Marcelo Ramos, da

das Gorjetas, com foco nos processos de implantação em andamento,

Vee Benefícios. Na ocasião, o executivo vai abordar o cartão de bene-

e o conceito de Business Inteligence, promovendo a troca de experiên-

fícios digital, com 2,8% de taxa e prazo de dois dias para recebimento.

cias entre os participantes.

Além dele, Arthur Grecco, gerente de Operações da Netlogic, também

O GT-TI acontece na sede da ANR, das 10 às 12h. Para confirmar presença:

conversará com os participantes sobre os serviços oferecidos pela só-

comunicacao@anrbrasil.org.br

COM APRESENTAÇÃO DO GIRAFFAS, GT-TEC TAMBÉM
ACONTECE NESTA TERÇA-FEIRA
Amanhã, das 14h às 16h, acontece a reunião do GT-TEC, na

Na reunião, a coordenadora do grupo Eliana Alvarenga, ainda

sede da ANR. O destaque do encontro será a apresentação de

fará um treinamento de identificação de produtos e discutir as

Nicoli Campos, representante do Giraffas, sobre a tabela de

práticas de sustentabilidade que os restaurantes têm utilizado.

alergênicos da rede.

Confirme sua presença!

comunicacao@anrbrasil.org.br

AVISO
Por conta do feriado do dia 12 de outubro, a reunião do Grupo de Trabalho
de Recursos Humanos (GT-RH) foi transferida para o dia 19. Para confirmar
participação, entre em contato pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

PROCON COBRA CUMPRIMENTO DE LEI DE BEBEDOUROS EM
ESTABELECIMENTOS DE SÃO LUIS

O PROCON do Maranhão resolveu cobrar a execução de uma das normas estabelecidas para bares e restaurantes da cidade. Recentemente, o
órgão emitiu comunicado relembrando a lei nº 4237/2003, que obriga os
estabelecimentos a instalarem bebedouros para oferecer água de graça
aos frequentadores. Os equipamentos precisam estar em local visível e
ser acessível a pessoas com deficiência.
De acordo com a circular do PROCON, o Poder Executivo Municipal está
autorizado a promover fiscalização permanente, por meio da vigilância
sanitária da cidade. Caso seja constatado o não cumprimento da legislação, o bar ou restaurante será passível de pena.

evento

1900 PIZZERIA REALIZA FESTIVAL SABORES
DO BRASIL
Até o dia 31 de outubro, a tradicional 1900 Pizzeria, associada ANR, realiza o
festival Sabores do Brasil, evento gastronômico que traz pizzas que refletem
a culinária de diversas regiões do país. Ao todo, são cinco receitas especiais,
desenvolvidas por cinco grandes chefs.
“Contamos com as indicações desses profissionais para criar pizzas regionais
para que o paulistano conheça e prove os diversos sabores do Brasil sem sair
de São Paulo”, afirma Erik Momo, proprietário da 1900. Todas as pizzas estão
disponíveis nas sete unidades da marca pelo valor fixo de R$ 84,70 (cada).

marketing

BOB’S LANÇA NOVOS BRINQUEDOS DO SCOOBY-DOO

Os personagens do desenho Scooby-Doo são o tema da nova promoção do

de todas as idades”, diz Carlos Pollhuber, diretor de Marketing da rede. A

Bob’s, associado ANR. As miniaturas, criadas em parceria com a Warner

novidade pode ser adquirida na compra de um trio que inclui dois mini bur-

Bros, estão disponíveis em todo o país. “O nosso público está sempre em

gers, batata pequena e refrigerante ou suco pequenos. Os bonecos também

busca de novos colecionáveis. Nessa campanha escolhemos o Scooby-Doo,

são vendidos separadamente por R$ 9,50 cada. A promoção é válida por

por ser uma animação tradicional e de muito sucesso, adorada por clientes

tempo limitado.

www.anrbrasil.org.br
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Norma estabelecida em 2003 garante ao consumidor o direito de beber água de graça em bares e
restaurantes da cidade maranhense

