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DESTAQUE

CONGRESSO DERRUBA VETO DO REFIS PARA PMEs E LIBERA
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO SIMPLES
Programa deve beneficiar cerca de 600 mil empresas; ANR foi uma das principais
apoiadoras para derrubada do veto

Fotos: Divulgação

O Congresso Nacional derrubou, na última terça-feira (3), o veto do presidente Michel Temer ao programa de refinanciamento de dívidas das micro e
pequenas empresas, o Refis das PMEs. O projeto havia sido aprovado em dezembro, mas foi barrado pelo presidente em janeiro deste ano em decorrência 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 colaborado 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

Cristiano Melles ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

a partir do equilíbrio fiscal, e voltem a focar no crescimento das operações
e da receita”, afirma Cristiano Melles, presidente da ANR.

Os financiamentos serão de até 175 meses, com prestações mínimas de

De acordo com informativo ANR nº 11/2018, assinado pela consultoria ju-

R$ 300. Poderão ser parcelados impostos do regime Simples vencidos até

rídica da entidade, Dias e Pamplona Advogados, e enviado para todos os

novembro de 2017.

associados, “o contribuinte deverá realizar o pagamento em espécie de, no
mínimo, 5% do valor da dívida consolidada em até cinco parcelas mensais e

O programa vai beneficiar cerca de 600 mil companhias cadastradas no

sucessivas”. O saldo remanescente poderá ser liquidado em conformidade

Simples Nacional que devem, juntas, aproximadamente R$ 21 bilhões em

com alguns descontos, que variam de acordo com o número de parcelas.

impostos, segundo cálculos do Sebrae.

conversa com
o ceo

“DECIDIMOS ABSORVER CUSTOS SEM REPASSAR AO CARDÁPIO”, diz CEO DO
PONTO CHIC, RODRIGO ALVES, SOBRE CRISE NO BRASIL
O Ponto Chic é um dos bares mais tradicionais de São Paulo, com mais de 90

mercado e adquirir experiência profissional. Como essa ini-

anos de existência e história. Sua inauguração no Largo do Paissandu (São

ciativa contribuiu para a sua gestão no Ponto Chic? Quais

Paulo) coincidiu com a Semana de Arte Moderna, e logo intelectuais, artistas,

foram os maiores desafios em assumir o posto que foi de seu

modernistas adotaram o bar como reduto. Casimiro Pinto Neto, um dos frequen-

avô e de seu pai?

tadores do local e aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tinha

Considero de extrema importância a experiência fora do Ponto Chic. Primeiro o

o apelido de “Bauru” por ser da cidade, localizada no interior paulista, e foi o

fato de ser um empregado em outra organização. Ter chefe, aprender a obede-

responsável pela invenção do sanduíche. A receita original é mantida até hoje

cer, ser competitivo etc. O segundo ponto é ver outros modelos de gestão. O

nas três unidades da casa, em São Paulo, comandadas por Rodrigo Alves, quar-

que está acontecendo no mercado em geral. Isso me possibilitou agregar valor

ta geração da família a liderar o negócio. Para ele, a tradição é a força motriz do

à empresa quando retornei. Vejo que isso é um fator crítico nas sucessões fa-

sucesso do Ponto Chic.

miliares. O sucessor não consegue agregar valor suficiente à empresa e acaba
se tornando mais uma despesa. Dependendo do número de herdeiros, o caixa

São quase 96 anos de Ponto Chic. Desses, mais de 80 vendendo

da empresa não aguenta.

o lanche bauru, criado na casa em 1937. Qual é o segredo para
o restaurante continuar mantendo a tradição e o sucesso

O maior desafio que enfrentei foi nas questões de inovação do Ponto Chic. Até

com uma receita criada há mais de 80 anos? O que ela repre-

pela tradição como uma base central de nossa estrutura, o tema se torna deli-

senta para o Ponto Chic?

cado. Mas é como eu brinco: o Ponto Chic é um jovem senhor de 96 anos!

O sanduíche Bauru é um ícone da cidade de São Paulo e sem dúvida o mais pe-

O Brasil passou por uma grande recessão nos últimos anos e

dido pelos clientes no Ponto Chic. Manter sua receita e forma de preparo origi-

alguns indicadores apontam que o pior já passou. Com qual

nais é primordial para outro fator chave de sucesso: a tradição. Temos a tradição

cenário o Ponto Chic trabalha para seu planejamento em

como nossa força motriz. Melhor explicando: quando o cliente tem o sentimento

2018 e 2019?

de algo tradicional, quando reconhece este valor e sua vinda ao Ponto Chic dei-

Durante os anos da crise nós obtivemos um crescimento significativo, porém,

xa de ser apenas uma refeição e passa a ser uma experiência de consumo, ou

com perdas nas margens de lucro de cada loja. Decidimos absorver muitos cus-

seja, algo memorável.

tos sem repassá-los ao cardápio. Para 2018, nosso foco é a recuperação em par-

O Ponto Chic é um negócio familiar e sua liderança está na

te dessas margens, principalmente revisitando nossos processos operacionais

4ª geração. Você iniciou a carreira na adolescência, traba-

em busca de maior eficiência. Ainda não definimos nosso plano de investimentos

lhando no restaurante, e, durante o período da faculdade,

e devemos aguardar algumas definições na área política brasileira para a tomada

por exigência de seu pai, saiu do negócio para conhecer o

desta decisão.

Evento

7º ENCOVISAS ABORDA RISCO SANITÁRIO EM AEROPORTOS,
ÓRGÃOS FISCALIZADORES E PROCESSOS SUSTENTÁVEIS

Realizado anualmente pela ANR, o Encovisas (Encontro Nacional de Vigi-

Em outro painel, os participantes poderão debater sobre as ferramentas em

lâncias Sanitárias) chega à sua sétima edição e já tem pauta definida. Mar-

desenvolvimento pelos órgãos fiscalizadores para melhorar alguns processos e

cado para 02 de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo, o evento terá um dia

resolver problemas com os serviços de alimentação. O Encovisas também irá

inteiro de painéis, abordando questões como a identificação do risco sanitário

abrir espaço para a discussão sobre como os restaurantes estão se engajando

em restaurantes de aeroportos, que terá a presença de representantes de

em processos sustentáveis e quais os ganhos e desafios. O evento acontece

autoridades fiscalizadoras. Todos os temas foram definidos pelo GT-Tec, grupo

entre 8h e 17h40. Mais detalhes sobre inscrição e programação serão divulga-

responsável pela organização do evento.

dos em breve.

workshop I

VOCÊ SABE A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS PARA O SEU ESTABELECIMENTO?

Fotos: Banco de imagem

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.

Inscrição

Valor unitário
5/04
Até 2

Associados

Não associados

R$ 100,00 10%
conto
s
e
d
de

Destinado a diretores, gerentes e responsáveis técnicos de bares e restau-

R$ 200,00

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:

comunicacao@anrbrasil.org.br

workshop II

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS E DE GORJETAS
ESTÃO NA PAUTA DO GT-RH

A ANR promove, no dia 12 de abril, em sua sede, a terceira reunião do ano do

Os temas têm gerado muitas dúvidas entre os RHs dos associados e a advo-

GT-RH. Entre os assuntos que serão apresentados pela coordenação, estão

gada Andrea Carolina da Cunha Tavares, vai detalhar o assunto, respondendo

as contribuições sindicais, assistenciais e de gorjetas. Os acordos coletivos de

a perguntas dos presentes e esclarecendo os procedimentos mais adequados.

trabalho com o Sinthoresp e Sindifast também estão na pauta do encontro.

Para confirmar presença, entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

Benefícios

ANR AMPLIA ACESSO DE ESTABELECIMENTOS
A PLANOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
COM CONDIÇÕES ESPECIAIS
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
Fotos: Banco de imagem

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:

comunicacao@anrbrasil.org.br

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

Fotos: Banco de imagem

Restaurantes, bares, lanchonetes e outros estabelecimentos em Florianópo-

departamento jurídico da ANR estará à disposição para questioná-la em juízo,

lis estão proibidos de produzir e comercializar o foie gras, prato da culinária

como já foi feito com êxito em São Paulo, onde legislação similar foi derrubada

francesa com fígado de gansos, patos e marrecos. A regra foi sancionada pelo

na justiça”, disse Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados,

prefeito da capital catarinense, Gean Loureiro, com decreto publicado na últi-

consultor jurídico da entidade.

ma semana.

Com a medida, a Vigilância Sanitária municipal de Florianópolis passará a fis-

Em fevereiro de 2016, a ANR foi vitoriosa em ação de inconstitucionalidade

calizar a venda do produto e poderá aplicar sanções administrativas aos es-

movida contra a lei que proibia a produção e comercialização do foie gras na

tabelecimentos que descumprirem a legislação. As multas para quem produz

cidade de São Paulo, que foi derrubada em caráter definitivo. O Órgão Especial

podem chegar a R$ 500 mil e a até R$ 50 mil para quem comercializa o prato

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu, em votação unânime,

— alcançando também os R$ 500 mil em caso de reincidência. Para locais

a ação ajuizada pela ANR, notícia que foi destaque nos principais veículos de

reincidentes, poderá ser solicitado até mesmo o cancelamento da autorização

imprensa na ocasião. “Se algum associado sentir-se prejudicado pela nova lei, o

de funcionamento.

legislação II

LEI DE CAMPO GRANDE (MS) EXIGE ALVARÁ E IMPÕE
HORÁRIOS DE FECHAMENTO A BARES DO MUNICÍPIO

Fotos: Banco de imagem

O prefeito de Campo Grande (MS), Marquinhos Trad, sancionou a lei complementar 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 alvará expedido pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).
A proposta do vereador Delegado Wellington pretende garantir que os estabelecimentos 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.

prêmio

VINHERIA PERCUSSI TEM A MELHOR CARTA
DE VINHOS NO PRÊMIO TOP ITALIAN
RESTAURANTS SP
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,
Fotos: divulgação | Percussi

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).

www.anrbrasil.org.br
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