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BRASÍLIA

ANR prestigia posse de nova diretoria do Sebrae Nacional
Foto: Divulgação | ANR

O

Sebrae Nacional realizou, na última quarta-feira (17), cerimônia de posse
de sua nova diretoria, com mandato até 2022. O ex-deputado federal

Carlos Melles (foto) foi nomeado diretor Presidente; Bruno Quick Lourenço
de Lima, diretor Técnico, e Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho, diretor
de Administração e Finanças.
A eleição de Carlos Melles tem como objetivo posicionar o Sebrae em
ações com foco na geração de renda e emprego, fomento ao empreendedorismo e desburocratização do ambiente de negócios. Deputado federal por
seis legislaturas consecutivas, Melles está alinhado às metas, já que tem um
histórico de luta pelas causas voltadas ao agronegócio, ao cooperativismo e
às micro e pequenas empresas. Na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão Especial da Microempresa, que aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa (2006). Foi ainda o relator do projeto Microempreendedor Individual
(MEI) e da Empresa Simples de Crédito (ESC), em 2018.
Bruno Quick, eleito novo diretor Técnico, é engenheiro civil e especialista

Carlos Melles (esq.), Carlos Alexandre da Costa, Secretário Especial de Produtividade
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (centro) e Cristiano Melles

em políticas públicas. Atuou na mesma posição no Sebrae Minas (MG) e como
gerente da unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional. Já Eduardo Diogo é advogado e mestre em Liderança. Foi con-

damental para a geração de emprego e renda em nosso país, além da formação

sultor do Banco Mundial em Washington, secretário de Planejamento e Gestão

e capacitação profissional, sobretudo agora neste momento em que estamos

Estadual, além de presidir a CONSAD e a CONAJE.

todos trabalhando para a retomada de nossa economia. Também é vital para

O presidente da ANR, Cristiano Melles, representou a entidade no evento.

desburocratizar o ambiente de negócios e facilitar a vida dos empreendedores.

Para ele, a eleição significa um marco importante para o direcionamento das

Estaremos juntos com o Sebrae, trabalhando lado a lado, para poder garantir

ações de desenvolvimento econômico no Brasil. “O trabalho do Sebrae é fun-

o crescimento sustentável dos negócios e do Brasil”, afirmou.

LEGISLAÇÃO

Importante: renovação da
licença sanitária até 30/04
no Rio de Janeiro

L

embramos aos associados que já está em vigor o novo Código Sanitário
do Município do Rio de Janeiro. Todos os estabelecimentos alimentícios

devem, até o dia 30/04, efetuar a renovação da Licença Sanitária por meio do
site https://carioca.rio/. O estabelecimento que não possuir a Licença Sanitária
ou não fizer a sua renovação poderá ser penalizado com multa e até mesmo
sofrer interdição, em caso de fiscalização.
O licenciamento sanitário, assim como a sua revalidação deverá ficar vísivel ao público e autoridades sanitárias. Também vale destacar que as atividades exercidas em eventos realizados em áreas públicas ou privadas, mesmo
que provisórias, deverão emitir a Licença Sanitária de Atividades Transitória
– LSAT. O novo Código traz a informação de que o cálculo da taxa de Licenciamento Sanitário (TLS) foi alterado.
A ANR orienta seus associados do município do Rio de Janeiro a concluir
o processo de renovação o antes possível.

Foto: banco de imagem

GRUPO DE TRABALHO

O que muda na relação trabalhista e previdenciária?
Descubra no GT E-Social!
Foto: Divulgação

E

m vigor desde julho de 2018, o e-Social mudou bastante a relação trabalhista
e previdenciária entre empresas e governo. O sistema estabeleceu algumas

regras para envio das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, além
de trazer novas orientações sobre os procedimentos que precisam ser seguidos
para evitar autuações e multas às companhias.
Essa transformação será um dos temas centrais da próxima reunião do GT
E-Social. Marcado para 25/04 (quinta-feira), das 15h30 às 17h30, o encontro
ainda irá abordar questões como prazo da guarda de documentos, indicadores
para gestão de RH/DP e de folha de pagamento.
“O GT fornece a orientação para os profissionais que, atualmente, estão
com a missão de adequar as novas rotinas, processos e procedimentos nessa
nova era das relações trabalhistas. No encontro, vamos passar todos os elementos para que os gestores de bares, restaurantes e similares possam ter indicadores e realizar as adaptações necessárias de maneira assertiva”, explica Camila
Lopes Cruz, advogada especialista em eSocial.
O GT e-Social acontece na sede da ANR. Para confirmar sua presença ou
mais informações, entre em contato pelo: comunicação@anrbrasil.org.br.
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ANR organiza Workshop de
“Gestão de Pessoas para Gerente de Loja”

N

o dia 07 de maio, das 14h às 17h30, a ANR organiza, em sua sede, o
workshop “Gestão de Pessoas para Gerentes de Loja”. Apresentado

pela psicóloga e especialista em Gestão, Flávia Campana Omori, o curso será
dividido em quatro módulos que vão abordar temas como controle de ponto,
penalidade e punições, planejamento e controle de férias, escala de trabalho,
recrutamento, o papel do gestor e as habilidades necessárias para um líder à

A

ASSOCIADO

R$ 350

NÃO ASSOCIADO

R$ 450

IN COMPANY

R$ 4.300

(ATÉ 20 PESSOAS)

EX

frente do time.
O encontro é direcionado para gestores de RH, gerentes de loja e demais
gestores que assumem suasvequipes. As inscrições já estão abertas.

Os valores incluem CD com material do workshop e certificado de participação.
Inscrições e informações: comunicacao@anrbrasil.org.br.

IMPOSTOS

Esclarecimentos sobre tributação pelo ICMS para
estabelecimentos enquadrados no simples nacional

A

Foto: Banco de imagens

legislação de regência do SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006) no estado
de São Paulo permite às empresas com receita bruta anual entre R$ 3,6

milhões e R$ 4,8 milhões, permanecerem nesse regime de tributação simplificado.
A mesma legislação estabelece que a Empresa de Pequeno Porte (EPP) que
ultrapassar esse sublimite de receita bruta acumulada fica automaticamente
impedida de recolher o ICMS na forma do SIMPLES NACIONAL, sujeitando-a,
em relação ao ICMS, às normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido ou real.
De acordo com a Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR,
para restaurantes, bares e similares havia controvérsia sobre qual deveria ser o
regime de tributação de ICMS aplicável em relação à receita bruta excedente. A
Secretaria da Fazenda do Estado, por meio de sua Consultoria Tributária, vem
de forma reiterada manifestando o entendimento de que os restaurantes, bares
e similares podem tributar pelo ICMS a parcela excedente do sublimite por meio
do regime especial de tributação de 3,2% sobre o faturamento.
Os dados são do Informativo nº 023/2019, assinado pelos advogados Carlos
Augusto Pinto Dias e Luiz Coelho Pamplona, distribuído a todos os associados
da entidade.

“FATOR K”

Sabesp anuncia cobrança adicional de tarifa
de esgoto para bares e restaurantes

A

Sabesp, empresa estatal responsável pelo fornecimento de água e coleta

Como a cobrança de valores diferenciados de acordo com a natureza do

de esgoto na capital paulista, tem encaminhado para estabelecimentos

esgoto encontra fundamento técnico (o esgoto não doméstico tende a

de alimentação fora do lar carta com informações sobre a cobrança adicional

ser mais tóxico e difícil de tratar) e jurídico (previsão no Regulamento Tarifário

do “fator k”. O valor, que deve entrar na conta de bares, restaurantes e

da Sabesp), são baixas as chances de impugnar judicialmente essa cobrança.

similares em 60 dias, refere-se à natureza “não doméstica do esgoto”. De

Seria possível, no entanto, impugnar o valor do adicional, consideran-

acordo com tabela adotada pela Sabesp, o adicional corresponde a 55%

do-se que o fator adotado é superior ao estipulado para muitas atividades

do valor da conta de esgoto (ou 27,5% do valor total da conta de água

potencialmente mais poluidoras. Tal impugnação poderia ser feita, em um

considerando que, na maioria dos casos, a tarifa de fornecimento de água e

primeiro momento, de forma administrativa e dirigida à própria Sabesp, para

coleta de esgoto é igual).

que seja realizado exame da toxicidade do esgoto e apurado, no caso con-

Segundo a Dias e Pamplona Advogados, até o ano passado a cobrança do

creto, qual é a carga poluidora do estabelecimento.

adicional por carga poluidora (“fator k”) era realizada apenas para indústrias,

A Dias e Pamplona, no entanto, recomenda que antes da apresentação

pois a norma que disciplinava a cobrança, editada em 1993, incluía apenas essa

da impugnação, os estabelecimentos verifiquem se as normas sanitárias com

categoria. Em fevereiro deste ano, a Sabesp revogou a norma e editou uma

impacto na coleta de esgoto estão sendo observadas.

nova (Comunicado nº 3/19) que inclui entre as atividades sujeitas ao pagamen-

Eduardo Yoshikawa e distribuído a todos os associados da entidade.
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to alguns serviços comerciais, como restaurantes.

Os dados são do Informativo nº 024/2019, assinado pelo advogado

DIREITO

Agora é lei no DF divulgar
número do disque-denúncia
de violência contra a mulher

O

governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou no início
de abril lei que obriga estabelecimentos comerciais a afixar, em local visível,

placa de avisos com divulgação do número do Disque-Denúncia de Violência contra
a Mulher (180). A norma, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) no dia 10 de
abril, é de autoria do deputado distrital Reginaldo Veras (PDT).
O prazo para adaptação à nova regra é de 90 dias contados a partir da publicação no DODF. A multa prevista para quem descumprir a regra é de um salário
mínimo, dobrada em caso de reincidência. O valor arrecadado pelas infrações será
aplicado em programas de prevenção à violência contra a mulher.

PROMOÇÃO

1900 Pizzeria comemora
aniversário com descontos

I

naugurada no dia 1º de maio de 1983, a 1900 Pizzeria, associada ANR,
celebra 36 anos em São Paulo. Para comemorar a data, o estabelecimento

oferece aos clientes 50% de desconto em todas as pizzas. A promoção vale
para as compras feitas no salão ou via delivery durante o dia 1º de maio. A
pelo app 1900, com valor promocional de R$ 55, que poderá ser usado entre
os dias 02 e 31/05.

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br
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rede também vai oferecer uma venda especial de vale-pizza exclusivamente

