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PLENÁRIA DA ANR DISCUTE REFORMA TRABALHISTA E NOVAS
LEIS PARA RESTAURANTES
Encontro também abordou alterações na Convenção Coletiva do Sindifast e esclarecimentos
sobre a Lei das Gorjetas e tributação

A primeira reunião plenária da ANR em 2018, realizada na quinta-feira (22),

serviço em restaurantes a peso. A plenária abordou ainda a coibição da miso-

abriu o ano discutindo as alterações promovidas pela Medida Provisória (MP)

ginia em propagandas, um projeto de lei paulista que exige discriminação das

808, que ajusta pontos na Reforma Trabalhista, bem como as primeiras deci-

calorias nos cardápios.

sões judiciais considerando as novas regras da Reforma. O encontro contou

Durante a Plenária, o diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, anunciou ainda

com a presença de Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advoga-

que no dia 1º de março será anunciado aos associados uma corretora de pla-

dos, consultor jurídico da entidade.

nos de saúde e odontológicos que propõe preços vantajosos para os associados da entidade.

“As principais mudanças propostas pela MP, que agora deve ser votada em
abril, são em relação aos prêmios, que só poderão ser concedidos duas vezes
por ano; a regulamentação do trabalho intermitente, e a jornada de 12x36, que
apenas poderá ser estipulada em acordo coletivo”, disse.
Com esclarecimentos sobre a “Lei das Gorjetas”, a plenária abordou também
as principais alterações na Convenção Coletiva do Sindifast, a Lei de instalação de “bituqueiras” na frente de restaurantes, bares e lanchonetes em São
Paulo (veja matéria abaixo), e o projeto de lei que exclui a responsabilidade do
franqueador por dívidas trabalhistas dos franqueados.
Outros temas deliberados incluíram as leis fluminenses para adaptação de sanitários para pessoas de baixa estatura e a proibição da cobrança de taxa de
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pesquisa

ANR RETOMA ENQUETES JUNTO
AOS ASSOCIADOS
A ANR retomou em sua última plenária a realização de enquetes com seus associados para entender melhor o cenário do mercado diante da conjuntura macroeconômica do país. Com base nas respostas, a assessoria de comunicação da
ANR terá indicativos do segmento para fomentar notícias na imprensa brasileira.
As questões podem envolver temas da atualidade, como leis e tributação, além
de perspectivas do negócio. Na primeira plenária do ano as questões eram
referentes aos resultados de 2017 e perspectivas para o negócio em 2018, incluindo informações sobre contratações. As perguntas são de múltipla escolha
e não é necessária a identificação da marca ou associado.
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Em caso de dúvidas ou sugestões, por favor, encaminhe um e-mail para

comunicacao@anrbrasil.org.br

bem-vindos

NOVOS ASSOCIADOS ANR

A ANR acaba de anunciar a chegada de dois novos associados à entidade: o
Tan Tan Noodle Bar e o buffet infantil Miniland. Especializado em gastronomia asiática e oriental, o Tan Tan fica localizado em Pinheiros, na zona oeste
de São Paulo. O restaurante conta com um ambiente contemporâneo e com
um cardápio repleto de massas ensopadas fumegantes com especiarias. “É
de extrema importância se associar com à ANR, pois um restaurante precisar
acompanhar o desenvolvimento do setor e principalmente ajudar a centralizar
cada vez mais o diálogo entre empreendedor e órgãos do governo a fim de
promover e debater diretrizes que tornam as relações de trabalho cada vez
mais justas e equilibradas”, destaca o proprietário, Thiago Bañares.
O Miniland, que também fica na capital paulista, conta com duas unidades:

associamos a ANR pela importância de ter um órgão que apoia e cuida dos

Pinheiros e Tatuapé, onde também fica o Museu Miniland. Com espaço para

nossos interesses. Acredito que essa parceria nos trará bons resultados”,

a diversão das crianças, as casas oferecem um saboroso e diferenciado car-

afirma Simone Nakamura, diretora do estabelecimento. A ANR dá boas vin-

dápio que agrada não apenas o público infantil, mas também aos pais. “Nos

das aos novos associados!

agende-se
Confira a programação de cursos já confirmados para março e faça sua inscrição:

14/03

Como melhorar o clima

15/03
Análise de Balanço

21/03

Controle de Pragas:

organizacional da

Solução ou Problema

sua empresa

no restaurante?
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lei

RESTAURANTES DE SP SÃO OBRIGADOS A
OFERECER CADEIRÕES INFANTIS

Desde o dia 8 de fevereiro está em vigor em São Paulo a lei municipal nº
16.837, que obriga estabelecimentos da capital a fornecer cadeirões infantis
para os clientes. De acordo com a norma, as cadeiras precisam ser reguláveis
e contar com apoio no piso, tiras nos ombros, pernas e cintura, além de sistema de travamento, conforme padrões definidos pela ABNT. Todas as despesas
para a instalação são de responsabilidade dos proprietários e a multa é de R$
1 mil para quem descumprir a medida.
A lei já está em vigor, mas os estabelecimentos ainda não podem ser fiscalizados. Regras mais específicas, como a quantidade de cadeiras a serem disponibilizadas por estabelecimento, por exemplo, ainda não foram definidas. Os
donos de restaurantes só poderão ser punidos depois da divulgação de um
Decreto Regulamentar, ainda sem previsão de publicação.

legislação
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LEI DEFINE QUE BARES E RESTAURANTES DEVEM
OFERECER BITUQUEIRAS
A Prefeitura de São Paulo sancionou uma nova lei que obriga restaurantes, bares e lanchonetes e instituições a disponibilizarem bituqueiras para fumantes
em frente aos imóveis. A Lei 16.869, publicada no dia 16/2 no Diário Oficial,
teve origem no Projeto de Lei (PL) 289/2014, do vereador Eliseu Gabriel
(PSB), aprovado no ano passado na Câmara.
De acordo com a nova legislação, que deve ser regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 dias, as bituqueiras terão de ser removíveis e não poderão
obstruir a faixa livre da calçada destinada à circulação de pedestres. Além
disso, devem ser oferecidas em quantidade suficiente e ficar disponíveis apenas no período em que o estabelecimento estiver funcionando. A exploração
publicitária nas peças não será permitida. Quem descumprir as normas poderá ser multado.
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celebração

CAPIM SANTO ELABORA MENU ESPECIAL EM
HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e o restaurante
Capim Santo São Paulo, associado ANR, oferecerá um menu especial em
celebração a data até o próximo dia 7. A chef Morena Leite preparou um cardápio leve e aromático, com muitos ingredientes brasileiros, para homenagear
as mulheres.
Como entrada, a chef propõe um carpaccio de buri com vinagrete de abacaxi.
Já para o prato principal, a sugestão é o Wok de camarões, acompanhado de
purê de palmito pupunha e legumes salteados ao perfume de limão siciliano.
Finalizando a experiência gastronômica, uma sobremesa bem feminina, o papillote de frutas com limão cravo, composto por banana, manga, morango, carambola e maracujá. O menu em três tempos será servido somente no jantar
da unidade dos Jardins, em São Paulo.

www.anrbrasil.org.br
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