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DESTAQUE
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REGULAMENTAÇÃO DAS GORJETAS É DESTAQUE
DA PLENÁRIA ANR

Reunião Plenária da ANR discute Convenção Coletiva e Regulamentação das Gorjetas com associados

A assinatura do Termo Aditivo à Convenção Coletiva com o Sinthoresp para regulamentar a questão das gorjetas foi o tema central da terceira Reunião Plenária da ANR em 2018, realizada na última quinta-feira (5). O encontro contou com
a presença dos advogados e consultores jurídicos da entidade, Carlos Augusto

a) Deverão adotar o maior piso previsto na Convenção Coletiva – R$ 1.500,00;
b) Estarão obrigadas a reajustar os salários em 12%;
c) Serão compelidas a incorporar na remuneração do empregado o valor de
R$ 1.500,00 como estimativa de gorjeta, pagando os reflexos trabalhistas

Pinto Dias e Andrea Carolina da Cunha Tavares, da Dias e Pamplona Advogados.
Eles esclareceram que no dia 21 de junho foram assinados o Termo Aditivo à
Convenção Coletiva do Sinthoresp e a nova Convenção Coletiva Específica das
Gorjetas. De acordo com os advogados, do Termo Aditivo à Convenção Coletiva é preciso observar que desde 1º de julho de 2018 passaram a existir três
pisos salariais na categoria.
Segundo Andrea Tavares, para que as empresas possam fazer uso do menor piso
e de todas as condições favoráveis existentes no instrumento normativo, deverão,

(férias com 1/3 e 13º salário), fundiários e previdenciários sobre esse valor;
d) Não poderão contratar horistas;
e) Não poderão adotar banco de horas;
f) D everão homologar as rescisões contratuais de seus empregados no
SINTHORESP;
g) Estarão obrigadas a observar todas as cláusulas econômicas da CCT pelos
seus valores máximos.

necessariamente, obter do sindicato uma espécie de atestado certificador - Termo de Enquadramento nos Pisos Diferenciados - de uma das três hipóteses:

De acordo com a advogada, por mais dois anos (até 30 de junho de 2020) fo-

a) Adoção da modalidade de gorjetas compulsórias, via comprovação Termo de

ram ratificadas e ajustadas as regras que devem reger o repasse e integração

Implantação das Gorjetas assinado com o Sinthoresp; ou

das gorjetas. “Tanto na modalidade gorjeta compulsória quanto na modalidade
gorjeta facultativa, as empresas deverão efetuar o ajuste via Termo de Implan-

b) Concessão de plano de saúde totalmente gratuito aos empregados; ou

tação das Gorjetas a ser assinado pelo Sinthoresp e uma entidade patronal”,

c) Assinatura de acordo coletivo de trabalho com o sindicato profissional para
participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa (PLR) ou

afirmou. Os Termos de Implantação das Gorjetas já assinados pelo Sinthoresp
foram ratificados pela nova Convenção Coletiva.

para estabelecer programa de participação dos empregados nos resultados
da empresa (PPR).

OUTRAS PAUTAS

Ela informou que as empresas terão até o dia 1º de setembro de 2018 para obtenção do Termo de Enquadramento nos Pisos Diferenciados. Andrea Tavares
explicou ainda que as empresas que estiverem irregulares, ou seja, aquelas que
não formalizarem o Termo de Enquadramento no Piso Diferenciado:

O encontro também abordou a Redução do ICMS para refeições no Estado
de Goiás conquistada pela ANR, a Convenção Coletiva do Sindirefeições-RJ e
a reunião da ANR com o SafraPay. Durante a Plenária foram discutidos ainda
o Projeto de Lei 1.185, que obriga fornecedores de refrigerante de máquina a
deixar disponível um copo azul para servir a bebida dietética ou light e a lei
sancionada no Rio de Janeiro que proíbe o uso de canudos de plástico - sendo permitida apenas a utilização de canudos feitos de papel biodegradável.
A aprovação da Lei 13.680, que permite a comercialização de produtos artesanais, como linguiças e queijos, e sem a necessidade do selo do serviço de
inspeção federal (SIF) foi outro tema.
O diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, destacou no encontro as últimas vagas para inscrição no 7º ENCOVISAS, que será realizado no dia 02 de agosto,
e a Pesquisa Salarial da ANR em parceria com a Korn Ferry/Hay Group, que irá
comparar 60 cargos em 70 empresas. Também foi anunciada uma nova empresa
sócio-fornecedora da ANR, a Ingredion, especializada em soluções em ingredientes de origem natural, além do acordo da ANR com a Uau-fi, empresa que

Da esq. para a dir.: Alberto Lyra, Carlos Augusto Pinto Dias e Andrea Tavares
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oferece serviços de wi-fi, cadastros de clientes e acesso a mala direta.
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“CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS TERMINAM E OUTRAS SURGEM. FAZ

PARTE DO MUNDO DOS NEGÓCIOS”, AFIRMA ISAÍAS DE OLIVEIRA,
PRESIDENTE DA CHIQUINHO SORVETES

Há quase quatro décadas no mercado, a rede Chiquinho Sorvetes começou

dições desfavoráveis terminam e outras surgem. Faz parte do mundo dos

pequena, no interior de Minas Gerais. A primeira loja foi um presente de

negócios. O importante é não desistir e trabalhar em dobro quando as coisas

Francisco Olímpio de Oliveira para o filho de 18 anos, Isaías Bernardes de Oli-

não estiverem indo bem. No início, fiz um empréstimo para investir na sorve-

veira. Na época, eles não imaginavam que a nova marca seria o sucesso que

teria. Na época, com o Plano Cruzado (Nota: pacote econômico lançado pelo

é hoje: são quase 500 franquias espalhadas pelo país e mais duas unidades

Governo Sarney, em 1986), a inflação era assustadora e minha dívida aumen-

nos Estados Unidos, parte de um projeto de expansão internacional.

tava exageradamente com o passar dos dias. Meu pai chegou a me pedir para
desistir, fechar o negócio. Mas não desisti, trabalhei dia e noite, juntamente

“Diferente do Brasil, os EUA têm um ambiente de negócios mais favorável.

com a minha esposa e enfrentamos esse desafio. Passar por essas situações

Optamos por iniciar na Flórida por ter características parecidas com o Brasil,

nos fortalece como empresários.

assim, podemos entender melhor a praça em que estamos atuando”, explica
Hoje, com quase 500 franquias espalhadas por todo o país,

Isaías, que segue como presidente da rede.

como é possível garantir a excelência do serviço e unidade
Para o executivo, o crescimento da Chiquinho Sorvetes ao longo dos anos

da marca?

envolveu muito trabalho e perseverança, principalmente ao analisar os diver-

Isaias de Oliveira: Batalhamos muito pelo padrão das nossas lojas. Atuamos

sos momentos do país. “Por mais que demore, as condições desfavoráveis

fortemente com a nossa Consultoria de Campo. Além disso, temos um depar-

terminam e outras surgem. Faz parte do mundo dos negócios. O importante

tamento interno de Auditoria.

é não desistir e trabalhar em dobro quando as coisas não estiverem indo
bem”, diz. Confira a entrevista na íntegra:

No final do ano passado, a Chiquinho Sorvetes iniciou sua
expansão internacional. Há muita diferença em empreender

A ideia da Chiquinho Sorvetes nasceu de um desejo familiar.

lá fora e aqui? Foram necessárias adequações nos sabores

A que o senhor atribui o grande sucesso da marca?

dos produtos ou nas operações?

Isaias de Oliveira: Fé e muito trabalho. Foram anos de perseverança. No

Isaias de Oliveira: Diferente do Brasil, os EUA têm um ambiente de negó-

início foi difícil, mas não desisti. Não me deixei intimidar pelos problemas que

cios mais favorável. Optamos por iniciar na Flórida por ter características

surgiram no caminho.

parecidas com o Brasil. Assim, podemos entender melhor a praça em que
estamos atuando. Os quiosques dos EUA são similares aos utilizados aqui,

Funcionando desde 1980, a empresa já passou por diversos

desde a identidade visual e design até a apresentação dos produtos para os

momentos políticos e econômicos do país. Quais são os prin-

clientes. A Chiquinho Ice Cream trabalha com cerca de 50 opções de pro-

cipais desafios e os segredos para enfrentar as adversida-

dutos, incluindo os que já fazem parte do cardápio brasileiro e também os

des e se tornar uma marca cada vez mais forte?

produtos desenvolvidos especificamente para a venda no país, como Pitaya,

Isaias de Oliveira: É uma batalha constante. Por mais que demore, as con-

Smoothie, Frappé e Affogato.

PESQUISA SALARIAL
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ANOTE NA AGENDA: NOVA
DA PESQUISA SALARIAL ANR

Nesta quinta-feira (12) acontece, na sede da ANR, a segunda reunião sobre a Pesquisa Salarial 2018. A associação solicita que os participantes
tragam para o encontro o organograma da empresa, lista de cargos e outros materiais que considerem relevantes para discussão do tema.
Para mais informações ou confirmação de presença envie um e-mail:

Comunicacao@anrbrasil.org.br

LEGISLAÇÃO

RIO DE JANEIRO É A PRIMEIRA CAPITAL BRASILEIRA A
PROIBIR O USO DE CANUDOS PLÁSTICOS

Foto: Banco de imagem

Na última quinta-feira (5), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella
(PRB), sancionou lei que obriga comerciantes a usar e fornecer aos consumidores apenas canudos feitos com material ecologicamente correto. A
medida, já publicada no Diário Oficial da cidade, ainda não tem data definida para vigorar. A norma estipula multa de até R$ 3 mil a quem descumpri
-la, valor que pode ser multiplicado em caso de reincidência.
No último mês, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro já havia publicado lei similar que regulariza e prioriza o uso de canudos reutilizáveis ou
biodegradáveis em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão (MDB), a medida,
de autoria do deputado Marcus Vinícius Vasconcelos (PTB), tem 60 dias
para ser regulamentada e o estado deve fazer campanhas para estimular o
uso de materiais sustentáveis.

SÓCIO-FORNECEDOR

INGREDION É NOVA SÓCIA-FORNECEDORA DA ANR

A ANR acaba de firmar parceria com a Ingredion, líder mundial em soluções
com ingredientes de origem natural. A empresa fornece opções naturais para
substituição de itens industrializados em alimentos, bebidas, itens de higiene
e até em produtos farmacêuticos.
“Hoje, quando um restaurante ou uma rede tem projetos de novos produtos,
há pouca liberdade para entender o que está por trás do ingrediente oferecido
pelas grandes empresas. A parceria com a ANR vai nos possibilitar ajudar os
associados a agilizar o processo de criação de novos produtos”, afirma Rafaela
Manso, gerente de Assessoria Técnica da marca.

EVENTO

POBRE JUAN PARTICIPA DE
FESTIVAL GASTRONÔMICO
Presente em todo o Brasil com 11 restaurantes, o Pobre Juan também tem em
sua estratégia a participação em feiras e festivais gastronômicos, oferecendo
cardápios diversificados por preços acessíveis. “Esse modelo é muito positivo
para nós, pois podemos levar a nossa marca e o melhor da nossa parrilla para
outros endereços”, diz Enos Pontes, diretor de Operações do Pobre Juan.
Foto: Divulgação

A última participação aconteceu no Festival Gastronômico do Shopping Market
Place, entre os dias 30 de junho e 1 de julho. Com pratos por até R$ 20, o
Pobre Juan serviu Choripan, Pintxos de Cuadril (espetinhos de Top Sirolin, servidos com farofa crocante e chimichurri) e Churros.

PROJETO

RÁSCAL LANÇA LIVRO DE RECEITAS COM
CLÁSSICOS FAMILIARES

25 anos, iniciou a produção de um livro de receitas que irá trazer clássicos familiares. A obra, que será lançada em 2019, vai contemplar pratos tradicionais
como o polpetone recheado com mussarela e o ravióli de espinafre.
Fazer um livro de receitas sempre foi um sonho de Luisa Bielawski, diretora
de Marketing do Grupo e filha do fundador, Roberto Bielawski. O livro será
editado pelo Estúdio Silo e terá fotos de Roberto Seba, fotógrafo especializado em comida.
Em junho, o grupo, que possui 12 endereços no eixo Rio-São Paulo, também
incrementou seu bufê com novidades anunciadas pela chef Nadia Pizzo, como
a torta de beterraba com gorgonzola e nozes e a fregola com frutos do mar,
uma massa rústica da Sardenha em forma de grão.

www.anrbrasil.org.br
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O Ráscal, rede de restaurantes associada à ANR que está prestes a completar

