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destaque

REUNIÃO PLENÁRIA ANR DISCUTE MUDANÇAS NA REFORMA TRABALHISTA
E ESCLARECE QUESTÃO SOBRE A LEI DAS GORJETAS

Foto: banco de imagem

jurídico da entidade e sócio da Dias e Pamplona Advogados, vai falar sobre
as alterações promovidas pela MP 808 na Reforma Trabalhista, abordar as
primeiras decisões judiciais levando em consideração as novas normas da lei
do trabalho e tirar dúvidas sobre a lei das gorjetas.
No encontro serão discutidas, ainda, as principais alterações na Convenção
Coletiva do SindiFast, o ICMS na aquisição de pescados, a nova lei que concede estabilidade ao empregado adotante, tributação das gorjetas, ICMS em
Goiás, a decisão judicial desobrigando empresas do setor de se inscrever no
Conselho Regional de Nutricionistas e decisão judicial proferida no Paraná
acerca do ECAD. Haverá também apresentação de novos associados e da
agenda de cursos e reuniões para o próximo ano.
A Reunião Plenária ANR está marcada para esta quinta-feira (7), a partir das

Com o ano quase chegando ao fim, ainda existem muitos assuntos em anda-

15h, na sede da entidade em São Paulo. Para confirmar sua presença enca-

mento no Congresso, entre os quais discussões que envolvem mudanças na

minhe um e-mail para:

recém-aplicada Reforma Trabalhista e também na lei das gorjetas. A sexta
Reunião Plenária da ANR em 2017 traz na pauta, entre outros temas, escla-

comunicacao@anrbrasil.org.br

recimentos sobre esses dois pontos. Carlos Augusto Pinto Dias, consultor
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Logo na sequência da Plenária, a ANR preparou uma apresentação especial

ANR faz intensivão
sobre reforma
trabalhista só
para associados

para seus associados. A entidade realiza o encontro “Reforma Trabalhista
– Principais Alterações e Vantagens X Desvantagens Para Restaurantes e
Redes de Alimentação”. Conduzida por José Coelho Pamplona, da Dias
e Pamplona Advogados, a conversa acontece também na quinta-feira, a
partir das 16h. Para confirmar presença basta encaminhar um e-mail para:
comunicacao@anrbrasil.org.br.

grupos de trabalho

GT-TRIBUTÁRIO DISCUTE TRIBUTAÇÃO DE
BEBIDAS EM SP E NO RJ

Na próxima quinta-feira (7), o último GT-Tributário de 2017 acontece a partir
das 9h30, na sede da ANR em São Paulo. A pauta do encontro será a tributação de bebidas pelo ICMS no âmbito do regime especial de São Paulo e Rio
Foto: banco de imagem

de Janeiro. Haverá ainda espaço para sanar dúvidas e deixar sugestões.
Para confirmar sua presença ou para mais informações, envie um e-mail para

comunicacao@anrbrasil.org.br

convite

GT-TEC ENCERRA OS TRABALHOS DE 2017 COM CONFRATERNIZAÇÃO

A última reunião do Grupo de Trabalho Técnico da ANR já tem data marcada:

Para dar sua opinião e confirmar a participação no evento, encaminhe um

acontece na próxima terça-feira, 12 de dezembro. Na pauta, a já tradicional con-

e-mail para:

fraternização do grupo. O local do evento será escolhido pelos próprios participantes que têm até sexta-feira (8) para optar entre o Restaurante Trio 19, locali-

comunicacao@anrbrasil.org.br
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zado na Vila Olímpia, e o The Fifties, no Itaim Bibi, ao lado da sede da ANR.

LEI DAS GORJETAS

RESTAURANTES DE PORTO ALEGRE PASSAM A SUGERIR GORJETA DE 13%

As mudanças trazidas pela Lei das Gorjetas ainda causam dúvidas em muitos
estabelecimentos. A legislação, entre outras normas, estabelece que a gorjeta seja considerada parte do salário dos garçons e de outros trabalhadores.
As empresas devem anotá-la na carteira de trabalho e no contracheque de
seus empregados. Por conta disso, os estabelecimentos têm que arcar com
encargos como INSS e FGTS. Para conseguir cumprir a lei sem onerar os
colaboradores, muitos bares e restaurantes passaram a sugerir uma taxa de
serviço um pouco mais alta, de cerca de 13%.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro a prática tem sido empregada desde que a
lei foi aprovada. Agora, casas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também
começaram a optar pelo valor. O Outback Steakhouse, associado ANR, já
incluiu três diferentes sugestões de taxa de serviço: o cliente pode escolher
entre 10%, 12% ou 13% de gorjeta.
Outros estabelecimentos aderiram a uma tática diferente. Junto com a conta
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e a sugestão de 13% há um bilhete esclarecendo sobre a nova lei e sobre a
destinação do valor.

novidade

TERRAÇO ITÁLIA ABRE RESERVAS PARA CEIA E ALMOÇO DE NATAL

Para o almoço do dia 25, o menu terá tender com chutney de maçã,

é o segredo do cardápio do Terraço Itália, associado ANR, para

peru assado com farofa crocante e molho marsala, seleção de queijos,

uma das datas comemorativas mais importantes do ano. Os pra-

frios, pães e grissinis e uma infinidade de pratos quentes, frios e sobre-

tos, preparados pelo chef da casa, Pasquale Mancini, são leves

mesas. “A minha inspiração e intuição foi seguir a tradição da culinária

e saborosos, com destaque para o ravióli de queijo taleggio sal-

italiana, me adaptando ao gosto e clima brasileiro, Alguns pratos são

teado com trufa e mini agrião e para o camarão com bisque de

mais frescos, pois aqui estamos no verão”, revela o chef. Para reservas

lagosta e batatas ao brie.

e informações: 11 2189-2929 ou eventos@terracoitalia.com.br.

Fotos: divulgação

Uma ceia de Natal de encher os olhos e aguçar o paladar. Esse

Tartar de vieiras, azeite cítrico e
mix de brotos

Tornedor de filet ao molho de shitake e
risoto de açafrão

www.anrbrasil.org.br









Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

Terrine de panettone
com creme capuccino

