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Destaque

reUniÃo PlenÁria anr aborDa QUeStÃo Do iCmS no mato GroSSo 
Do SUl e ConvoCaÇÃo Do SintHoreSP Sobre lei DaS GorJetaS 

LeGIsLaÇÃO

lei ComPlementar inStitUi ProGrama De eStÍmUlo À 
ConformiDaDe tribUtÁria 

WORKsHOP I

entenDa o PaPel DaS anÁliSeS miCrobiolÓGiCaS no 
Controle De QUaliDaDe DoS alimentoS

WORKsHOP II

fortaleCimento De marCa emPreGaDora É 
tema De WorKSHoP Da anr

GRuPO De tRaBaLHO I

QUer Saber Como o SeU reStaUrante PoDe melHorar o 
enGaJamento naS reDeS SoCiaiS? DeSCUbra no Gt-Com! 

A questão do ICMS no Mato Grosso do Sul e as convocações do SINTHORESP 
para averiguar o cumprimento da “Lei das Gorjetas” estão entre os principais 
temas da Reunião Plenária ANR, marcada para esta quinta-feira, 26, na sede da 
ANR, em São Paulo, a partir das 15h. O encontro, que contará com a participação 
do consultor jurídico da entidade, o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias 
e Pamplona Advogados, irá abordar também o diferimento de ICMS na aquisição 
de pecados e o ICMS sobre TUST/TUSD.

A reunião ainda tem como pauta questões como:

• Piso salarial reduzido para empresas que implantaram as “gorjetas compulsórias”;

•  A necessidade das empresas de fast-food se adaptarem aos termos da Convenção 
Coletiva de Trabalho;

•  Os acordos coletivos para implantação da Reforma Trabalhista; 

•  Considerações sobre o Programa de Demissão Incentivada. 

Outros temas que serão debatidos incluem o limite de taxa de cartão de débito, a 
lei do “compliance” tributário no estado de São Paulo, homologações de rescisões 
contratuais nos sindicatos, o projeto de lei que permite a comercialização de 

O Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP) publicou no dia 7 de abril a Lei 
Complementar nº 1.320/2018 que institui o Programa de Estímulo à Conformidade 
Tributária – “Nos Conformes” no estado. De acordo com o informativo da ANR 
nº 012/2018, disponível na íntegra do site, o programa tem como diretrizes e 
ações “facilitar a autorregularização e a conformidade fiscal; reduzir os custos 
de conformidade para os contribuintes; aperfeiçoar a comunicação entre os 
contribuintes e a administração tributária e simplificar a legislação tributária e 
melhorar a qualidade da tributação”.

Para implementação do programa, os contribuintes paulistas de ICMS serão 
classificados em categorias (A+, A, B, C, D, E, NC), com base nos seguintes 
critérios: obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas de ICMS; 
aderência entre escrituração ou declaração e os documentos fiscais emitidos ou 
recebidos e perfil dos fornecedores do contribuinte. De acordo com a classificação 
atribuída, o contribuinte terá contrapartidas estabelecidas.

As análises microbiológicas são realizadas para detectar a presença de bactérias 
e outros microrganismos nocivos à saúde nos alimentos. O procedimento, que 
é de extrema importância no dia a dia dos restaurantes, será destaque do 
workshop “Interpretação de laudos de análises microbiológicas de alimentos, 
água, superfícies e mãos”, marcado para 8 de maio, a partir das 13h, na sede 
da ANR, em São Paulo. Por conta do curso, o GT-Tec que aconteceria na 
mesma data foi adiado.

O encontro será conduzido pelo biomédico Eneo Alves da Silva. “Vou explicar 
como interpretar os indicadores microbianos higiênicos e sanitários para que 
as pessoas entendam os riscos envolvidos”, afirma. O especialista também 
irá abordar a legislação RDC nº12, que acaba de ser revista e enviada para 
consulta pública. “Vou mostrar quais são as mudanças sugeridas para os 
padrões microbiológicos para alimentos. Ou seja, quais são as bactérias novas 
que vão entrar no padrão, quais vão sair e a quantidade que vamos aprovar 
com os novos limites”, diz.

Direcionado a diretores, gerentes e responsáveis técnicos de bares e 
restaurantes, o workshop tem como objetivo orientar o treinamento e a 

No dia 16 de maio, a Associação Nacional de Restaurantes realiza mais uma 
edição do curso “Fortalecendo sua marca empregadora”, que tem como objetivo 
ajudar a desenvolver estratégias de branding que impactem positivamente 
na reputação da empresa e elevem os níveis de atração, engajamento e 
retenção de profissionais.

A palestrante é Priscila Prado, psicóloga com MBA em Gestão de Recursos 
Humanos pela FIA (USP) e cofundadora da Consultoria Vislumbre RH. “Uma 
marca empregadora sólida é essencial para o sucesso de qualquer empresa 
moderna. Quanto mais forte, mais fácil de atrair talentos”, afirma. Com 
duração total de 8 horas, o workshop utiliza uma metodologia dinâmica e 
participativa para abordar conteúdos como estudo de cases de sucesso e 
reputação da sua empresa no mercado.

Várias páginas nas redes sociais, uma quantidade razoável de seguidores, 
mas pouco ou nenhum retorno concreto. Mais do que números de encher 
os olhos, uma marca precisa ter influência no universo digital para conseguir 
converter as curtidas e comentários em vendas. No primeiro GT-CoM do 

ano, a especialista em Comunicação e Marketing e uma 
das principais referências do país em redes sociais, 

Carolina Terra, vai mostrar aos associados ANR 
um dos caminhos para alcançar essa relevância: 
os influenciadores digitais. Carolina apresenta 
erros, acertos e as possibilidades das marcas no 
relacionamento com esses fenômenos da internet.

Marcado para 9 de maio (quarta-feira), das 15h às 
16h, na sede da entidade, em São Paulo, o encontro 

produtos artesanais e a lei do Foie Gras em Florianópolis. Na ocasião, também 
serão apresentados os workshops ANR de maio, as reuniões dos GTs, a participação 
da ANR na FISPAL 2018 e o programa preliminar do 7º ENCOVISAS.

Para confirmar presença na reunião, encaminhe um e-mai para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

ainda trará na pauta uma breve explicação sobre quais são os tipos de 
influenciadores existentes, como funciona a abordagem paga e cases do 
segmento para ilustrar. 

Carolina Terra é doutora em Interfaces Sociais da Comunicação e pós-
doutoranda em Comunicação pela USP. Foi diretora de mídias sociais de 
agências de comunicação, onde atendeu clientes como Google, Pepsico, 
Hospital Albert Einstein, McDonald’s e Avon. Tem passagens por empresas 
como Fiat, Vivo e Mercado Livre, além de ter atuado como gerente de mídias 
digitais da Garoto e da Nestlé. 

Confirme já sua presença pelo:

capacitação dos funcionários para corrigir possíveis erros na manipulação e 
armazenamento dos alimentos. Para confirmar participação ou tirar dúvidas 
entre em contato pelo:

aNIVeRsÁRIO

1900 PiZZeria Celebra 35 anoS Com DeSContoS e noviDaDeS

Em comemoração aos seus 35 anos de história, a 1900 Pizzeria, associada 
ANR, apresenta uma novidade: a “TrentaCinque”. A deliciosa receita leva alca-
chofras, tomatinhos, burrata, presunto tipo Parma e rúcula (R$ 94,90) e pode-
rá ser saboreada em todas as unidades da rede. A celebração incluiu ainda o 
tradicional desconto de 50% em todas as pizzas compradas no salão, delivery 
ou balcão. No dia 1/5, data do aniversário, a 1900 também vai oferecer um va-
le-pizza promocional de R$ 55, válido durante todo o mês de maio. 

A trajetória da 1900 Pizzeria se iniciou com o imigrante e fundador italiano, 
Giovanni Paolo Momo, que inaugurou no início da década de 80 a primeira 
unidade da marca, na Vila Mariana. “Acredito que a receita para 35 anos de 
sucesso é a inovação, adaptar-se a novas tendências e acompanhar as mudan-
ças do consumidor. Um bom produto e atendimento complementam a chave 
para o sucesso, mas é imprescindível ‘pensar fora da caixa’ e é isso que a 1900 
Pizzeria faz. Hoje são mais de 30 mil pedidos por mês e todos são feitos com 
produtos de qualidade, ingredientes de primeira e empenho para chegar até o 
cliente”, celebra Erik Momo, sócio da 1900 Pizzeria.

RePaGINaDa

Com novo nome, attimo Contrata
eX-maSterCHef Como ConSUltor

O tradicional restaurante italiano Attimo Per Quattro, associado ANR, pas-
sou por uma repaginação completa e ganhou um novo nome no mês pas-
sado. A adição do “Per Quattro” é uma referência ao período em que cada 
chef convidado ficará à frente da cozinha. O restaurante terá um menu 
sazonal a cada quatro meses, assinado por um chef italiano diferente. Se-
rão oferecidas quatro opções em cada categoria do menu: entradas, pratos 
principais e sobremesas.

Outra novidade do empreendimento é a chegada de um novo chef consultor: 
Ivo Lopes. O ex-masterchef, que tem uma vasta experiência na área, agre-
gará ainda mais para as receitas da casa. Animado com desafio, Ivo garante 
um cardápio ainda mais saboroso. “Atuar como chef consultor no Attimo Per 
Quattro, que é uma casa premiada, será uma honra”, afirma o chef. Nascido 
em Pernambuco, Ivo começou na cozinha aos 16 anos, no restaurante italia-
no Locanda de la Mimosa. Durante sua carreira passou ainda pelo Due Cuo-
chi, Terra Madre, La Varenne e Alessandro & Frederico, até ficar conhecido 
do grande público na competição gastronômica da Band, MasterChef.
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GRuPO De tRaBaLHO II

Gt-tribUtÁrio DiSCUte leGiSlaÇÃo Sobre 
ConformiDaDe tribUtÁria e iCmS De PeSCaDoS 

O Programa de Estímulo à Conformidade Tributária – “Nos Conformes” 
é um dos principais temas do próximo GT-Tributário, que acontece no 
dia 26 de abril.

Coordenado pelo advogado Luiz Pamplona, da Dias e Pamplona, 
consultoria jurídica da ANR, a pauta traz também uma discussão sobre 
o ICMS de pescados. “Antes existia uma obrigação dos restaurantes 
de recolher um ICMS adicional. Com a nova legislação isso deixa de 
existir”, explica Pamplona. 

Para mais informações ou confirmação de presença, envie um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br. 

26 de abril, das 9h30 às 11h Sede da ANR 
Rua Pais de Araújo, 29, conjunto 165, Itaim Bibi

Quando onde

Luiz Pamplona
Advogado e consultor jurídico

Priscila Prado
Psicóloga, consultora de RH

e palestrante
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Eneo Alves da Silva - biomédico


