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As análises microbiológicas dos alimentos são essenciais para a obtenção 
de informações sobre as condições de higiene durante a produção, 
processamento, armazenamento e distribuição para o consumo. Para discutir 
o tema, a ANR apresenta um workshop sobre a interpretação de laudos de 
análises microbiológicas de alimentos, água, superfícies e mãos de acordo 
com a legislação. Com o objetivo de informar como fazer da maneira certa 
a coleta e o transporte de amostras de alimentos e bebidas, a palestra será 
conduzia pelo biomédico Eneo Alves da Silva Jr.

O Congresso Nacional derrubou, na última terça-feira (3), o veto do presi-
dente Michel Temer ao programa de refinanciamento de dívidas das micro e 
pequenas empresas, o Refis das PMEs. O projeto havia sido aprovado em de-
zembro, mas foi barrado pelo presidente em janeiro deste ano em decorrên-
cia de limitações orçamentarias. A matéria segue agora para promulgação. 

A derrubada do veto foi negociada por um grupo de entidades de classe, 
incluindo a ANR, junto ao Congresso, o Ministério da Fazenda e o Planalto. 
“O Brasil possui um grande número de pequenas empresas que tem cola-
borado de forma significativa para a retomada do crescimento econômico. 
A derrubada do veto representa uma grande vitória também para nosso 
segmento, pois permite que muitas empresas consigam se planejar melhor 
a partir do equilíbrio fiscal, e voltem a focar no crescimento das operações 
e da receita”, afirma Cristiano Melles, presidente da ANR. 

De acordo com informativo ANR nº 11/2018, assinado pela consultoria ju-
rídica da entidade, Dias e Pamplona Advogados, e enviado para todos os 
associados, “o contribuinte deverá realizar o pagamento em espécie de, no 
mínimo, 5% do valor da dívida consolidada em até cinco parcelas mensais e 
sucessivas”. O saldo remanescente poderá ser liquidado em conformidade 
com alguns descontos, que variam de acordo com o número de parcelas. 

Realizado anualmente pela ANR, o Encovisas (Encontro Nacional de Vigi-
lâncias Sanitárias) chega à sua sétima edição e já tem pauta definida. Mar-
cado para 02 de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo, o evento terá um dia 
inteiro de painéis, abordando questões como a identificação do risco sanitário 
em restaurantes de aeroportos, que terá a presença de representantes de 
autoridades fiscalizadoras. Todos os temas foram definidos pelo GT-Tec, grupo 
responsável pela organização do evento.
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DESTAQUE

ConGreSSo DerrUba veto Do refiS Para Pmes e libera 
ParCelamento De DÍviDa tribUtÁria Do SimPleS

EvEnTo

7º enCoviSaS aborDa riSCo SanitÁrio em aeroPortoS,  
ÓrGÃoS fiSCaliZaDoreS e ProCeSSoS SUStentÁveiS

workShop I

voCÊ Sabe a imPortÂnCia DaS anÁliSeS 
miCrobiolÓGiCaS Para o SeU eStabeleCimento?

Os financiamentos serão de até 175 meses, com prestações mínimas de 
R$ 300. Poderão ser parcelados impostos do regime Simples vencidos até 
novembro de 2017.

O programa vai beneficiar cerca de 600 mil companhias cadastradas no 
Simples Nacional que devem, juntas, aproximadamente R$ 21 bilhões em 
impostos, segundo cálculos do Sebrae. 

Programa deve beneficiar cerca de 600 mil empresas; ANR foi uma das principais 
apoiadoras para derrubada do veto

Em outro painel, os participantes poderão debater sobre as ferramentas em 
desenvolvimento pelos órgãos fiscalizadores para melhorar alguns processos e 
resolver problemas com os serviços de alimentação. O Encovisas também irá 
abrir espaço para a discussão sobre como os restaurantes estão se engajando 
em processos sustentáveis e quais os ganhos e desafios. O evento acontece 
entre 8h e 17h40. Mais detalhes sobre inscrição e programação serão divulga-
dos em breve. 

A ANR fechou em março uma parceria com a Nunes&Grossi Benefícios e com 
a Alliate Corretora de Seguros para que os restaurantes associados tenham 
preços mais baixos na contratação de seguros saúde de empresas como Blue 
Med, Green Line e Porto Seguro. 

Dado o interesse pelo plano de muitos restaurantes ainda não associados 
da ANR, a entidade criou uma nova categoria de sócio para atender a essa 
demanda específica, permitindo a adesão ao plano médico e odontológico e 
também receber o Boletim Semanal.

Para mais informações, envie um e-mail para:
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anr amPlia aCeSSo De eStabeleCimentoS 
a PlanoS mÉDiCoS e oDontolÓGiCoS 
Com ConDiÇÕeS eSPeCiaiS

comunicacao@anrbrasil.org.br
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A Vinheria Percussi, referência em enogastronomia e associada ANR, 
conquistou mais um importante reconhecimento. A casa foi premiada com a 
melhor carta de vinhos no Prêmio Top Italian Restaurants SP, promovido pela 
Gambero Rosso, uma das mais respeitadas revistas de gastronomia da Itália.

O evento de premiação aconteceu na última quinta-feira (5), no hotel Unique, 
em São Paulo. Na ocasião, outros cinco estabelecimentos foram premiados: o 
também associado ANR, Fasano (2 forchette), Nino Cucina (2 gamberi), Osteria 
del Pettirosso (3 gamberi), Picchi (2 forchette) e Leggera Pizza Napoletana 
(tre spicchi e prêmio Contada Castaldi).

A cerimônia contou com a presença do vice Embaixador da Itália, Ministro 
Filippo La Rosa e do Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Michele Pala (foto).

prêmIo

vinHeria PerCUSSi tem a melHor Carta 
De vinHoS no PrÊmio toP italian 
reStaUrantS SP
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lEgISlAção II

lei De CamPo GranDe (mS) eXiGe alvarÁ e imPÕe 
HorÁrioS De feCHamento a bareS Do mUniCÍPio

O prefeito de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad, sancionou a lei comple-
mentar nº 316/18, que acrescenta dispositivos à Lei n. 2.909, e obriga bares, 
restaurantes e outros comércios de venda de bebidas a apresentarem um alva-
rá expedido pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

A proposta do vereador Delegado Wellington pretende garantir que os esta-
belecimentos estejam em conformidade com a legislação e contribuam para a 
prevenção e diminuição de crimes violentos contra a vida. 

Outro objetivo da lei é o controle do horário de funcionamento dos locais, que 
devem respeitar o período regulamentado de segunda a quinta-feira, das 6h às 
23h, e às sextas, sábados e domingos, até a meia-noite. Entretanto, é possível 
pedir autorização à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano (Semadur) para abrir além dos horários determinados.

lEgISlAção I

lei ProÍbe ProDUÇÃo e ComÉrCio De foie GraS em florianÓPoliS (SC)

Ação direta de inconstitucionalidade movida pela ANR contra lei similar 
em São Paulo foi vitoriosa em 2016

Restaurantes, bares, lanchonetes e outros estabelecimentos em Florianópo-
lis estão proibidos de produzir e comercializar o foie gras, prato da culinária 
francesa com fígado de gansos, patos e marrecos. A regra foi sancionada pelo 
prefeito da capital catarinense, Gean Loureiro, com decreto publicado na últi-
ma semana. 

Em fevereiro de 2016, a ANR foi vitoriosa em ação de inconstitucionalidade 
movida contra a lei que proibia a produção e comercialização do foie gras na 
cidade de São Paulo, que foi derrubada em caráter definitivo. O Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu, em votação unânime, 
a ação ajuizada pela ANR, notícia que foi destaque nos principais veículos de 
imprensa na ocasião. “Se algum associado sentir-se prejudicado pela nova lei, o 
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departamento jurídico da ANR estará à disposição para questioná-la em juízo, 
como já foi feito com êxito em São Paulo, onde legislação similar foi derrubada 
na justiça”, disse Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, 
consultor jurídico da entidade.

Com a medida, a Vigilância Sanitária municipal de Florianópolis passará a fis-
calizar a venda do produto e poderá aplicar sanções administrativas aos es-
tabelecimentos que descumprirem a legislação. As multas para quem produz 
podem chegar a R$ 500 mil e a até R$ 50 mil para quem comercializa o prato 
— alcançando também os R$ 500 mil em caso de reincidência. Para locais 
reincidentes, poderá ser solicitado até mesmo o cancelamento da autorização 
de funcionamento. 

Fotos: Banco de im
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A ANR promove, no dia 12 de abril, em sua sede, a terceira reunião do ano do 
GT-RH. Entre os assuntos que serão apresentados pela coordenação, estão 
as contribuições sindicais, assistenciais e de gorjetas. Os acordos coletivos de 
trabalho com o Sinthoresp e Sindifast também estão na pauta do encontro.

workShop II

ContribUiÇÕeS SinDiCaiS, aSSiStenCiaiS e De GorJetaS 
eStÃo na PaUta Do Gt-rH

Os temas têm gerado muitas dúvidas entre os RHs dos associados e a advo-
gada Andrea Carolina da Cunha Tavares, vai detalhar o assunto, respondendo 
a perguntas dos presentes e esclarecendo os procedimentos mais adequados.
Para confirmar presença, entre em contato pelo:

“DeCiDimoS abSorver CUStoS Sem rePaSSar ao CarDÁPio”, DiZ Ceo Do  
Ponto CHiC, roDriGo alveS, Sobre CriSe no braSil

ConverSa Com 
o Ceo

O Ponto Chic é um dos bares mais tradicionais de São Paulo, com mais de 90 
anos de existência e história. Sua inauguração no Largo do Paissandu (São 
Paulo) coincidiu com a Semana de Arte Moderna, e logo intelectuais, artistas, 
modernistas adotaram o bar como reduto. Casimiro Pinto Neto, um dos frequen-
tadores do local e aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tinha 
o apelido de “Bauru” por ser da cidade, localizada no interior paulista, e foi o 
responsável pela invenção do sanduíche. A receita original é mantida até hoje 
nas três unidades da casa, em São Paulo, comandadas por Rodrigo Alves, quar-
ta geração da família a liderar o negócio. Para ele, a tradição é a força motriz do 
sucesso do Ponto Chic.

São quASE 96 ANoS dE PoNto ChiC. dESSES, mAiS dE 80 VENdENdo 
o lANChE BAuru, CriAdo NA CASA Em 1937. quAl é o SEGrEdo PArA 
o rEStAurANtE CoNtiNuAr mANtENdo A trAdição E o SuCESSo 
Com umA rECEitA CriAdA há mAiS dE 80 ANoS? o quE ElA rEPrE-
SENtA PArA o PoNto ChiC?
O sanduíche Bauru é um ícone da cidade de São Paulo e sem dúvida o mais pe-
dido pelos clientes no Ponto Chic. Manter sua receita e forma de preparo origi-
nais é primordial para outro fator chave de sucesso: a tradição. Temos a tradição 
como nossa força motriz. Melhor explicando: quando o cliente tem o sentimento 
de algo tradicional, quando reconhece este valor e sua vinda ao Ponto Chic dei-
xa de ser apenas uma refeição e passa a ser uma experiência de consumo, ou 
seja, algo memorável.

o PoNto ChiC é um NEGóCio fAmiliAr E SuA lidErANçA EStá NA 
4ª GErAção. VoCê iNiCiou A CArrEirA NA AdolESCêNCiA, trABA-
lhANdo No rEStAurANtE, E, durANtE o PEríodo dA fACuldAdE, 
Por ExiGêNCiA dE SEu PAi, SAiu do NEGóCio PArA CoNhECEr o 

mErCAdo E Adquirir ExPEriêNCiA ProfiSSioNAl. Como ESSA iNi-
CiAtiVA CoNtriBuiu PArA A SuA GEStão No PoNto ChiC? quAiS 
forAm oS mAiorES dESAfioS Em ASSumir o PoSto quE foi dE SEu 
AVô E dE SEu PAi?
Considero de extrema importância a experiência fora do Ponto Chic. Primeiro o 
fato de ser um empregado em outra organização. Ter chefe, aprender a obede-
cer, ser competitivo etc. O segundo ponto é ver outros modelos de gestão. O 
que está acontecendo no mercado em geral. Isso me possibilitou agregar valor 
à empresa quando retornei. Vejo que isso é um fator crítico nas sucessões fa-
miliares. O sucessor não consegue agregar valor suficiente à empresa e acaba 
se tornando mais uma despesa. Dependendo do número de herdeiros, o caixa 
da empresa não aguenta.

O maior desafio que enfrentei foi nas questões de inovação do Ponto Chic. Até 
pela tradição como uma base central de nossa estrutura, o tema se torna deli-
cado. Mas é como eu brinco: o Ponto Chic é um jovem senhor de 96 anos!

o BrASil PASSou Por umA GrANdE rECESSão NoS últimoS ANoS E 
AlGuNS iNdiCAdorES APoNtAm quE o Pior já PASSou. Com quAl 
CENário o PoNto ChiC trABAlhA PArA SEu PlANEjAmENto Em 
2018 E 2019?
Durante os anos da crise nós obtivemos um crescimento significativo, porém, 
com perdas nas margens de lucro de cada loja. Decidimos absorver muitos cus-
tos sem repassá-los ao cardápio. Para 2018, nosso foco é a recuperação em par-
te dessas margens, principalmente revisitando nossos processos operacionais 
em busca de maior eficiência. Ainda não definimos nosso plano de investimentos 
e devemos aguardar algumas definições na área política brasileira para a tomada 
desta decisão.

R$ 200,00

R$ 100,00

Não associados

Associados

InscrIção Valor unItárIo

Destinado a diretores, gerentes e responsáveis técnicos de bares e restau-
rantes e com duração de quatro horas, o encontro será no dia 8 de maio, 
a partir das 13h, na sede da ANr. Para confirmar participação ou tirar 
dúvidas entre em contato pelo:

Até 25/04

de desconto10%

Cristiano melles ao lado do presidente da Câmara dos deputados, rodrigo maia


