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ECONOMIA

ANR participa no Planalto de cerimônia para sanção de lei que cria
operadora de crédito para pequenos empreendedores
Foto: Divulgação | ANR

Cerimônia no Palácio do Planalto para sanção da lei que criou operadora de crédito para pequenos empreendedores

O

presidente da ANR, Cristiano Melles, representou a entidade em
cerimônia no Palácio do Planalto realizada na última quarta-feira (24).

Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria a Empresa
Simples de Crédito (ESC). A partir de agora, qualquer pessoa física ou jurídica
enquadrada no ESC poderá conceder, com recursos próprios, empréstimos,
financiamentos e descontos de títulos de crédito para microempreendedores
individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
Na prática, cada ESC poderá ter um faturamento de até R$ 4,8 milhões
ao ano. O controle será feito pela Receita Federal, por meio de um sistema de
contabilidade já utilizado atualmente (o Sistema Público de Escrituração Digital).
“Na visão da ANR, a medida é positiva para o fomento, no nosso setor,

Da esquerda para a direita: os ministros Marcos Pontes e Floriano Peixoto, o
presidente do Sebrae, Carlos Melles, o ministro Augusto Heleno Ribeiro Pereira
e o assessor do Ministério da Fazenda, Guilherme Afif Domingos

de muitas empresas com tíquete médio baixo em busca de capital de giro ou
de capital para novos investimentos a taxas bem melhores que as cobradas
no sistema financeiro tradicional”, afirma Cristiano Melles. A avaliação do go-

Segundo o Ministério da Economia, a criação da ESC tem potencial para

verno federal é de que as ESCs poderão mesmo conceder crédito mais barato

injetar R$ 20 bilhões por ano na economia, ao atingir mil Empresas Simples de

a micro e pequenas empresas, que atualmente lidam com uma taxa média de

Crédito no país. O valor representaria um crescimento de 10% no mercado de

juros de 45% ao ano.

concessão de crédito para micro e pequenas empresas.

NA MESA

ANR estreia nova seção de entrevistas
no boletim semanal

A

partir do próximo Boletim da ANR, que marca a edição comemorativa de

do setor, que tradicionalmente sempre atrai muitos empresários brasileiros.

número 500, os associados vão poder acompanhar uma nova seção de

A seção “Na Mesa” substitui a bem-sucedida série “Conversa com o Gestor”.

entrevistas. Com o título “Na Mesa”, o informativo vai trazer bate-papos com

Em um ano, foram publicadas 44 entrevistas com gestores de bares e restaurantes.

políticos, economistas, estudiosos e representantes do setor, no Brasil ou no

Fundadores, CEOs e diretores de grandes marcas conversaram com a equipe da

exterior, sobre temas de relevância na alimentação fora do lar.

ANR sobre as principais dificuldades de empreender no Brasil, as expectativas para

A primeira entrevistada será Dawn Sweeney, CEO da National Restaurant

o desenvolvimento econômico do país e como manter um negócio de sucesso.

Association (NRA), abordando as tendências para o mercado food service para os

Se você tem alguma sugestão de tema ou personalidade para a “Na Mesa”

próximos anos. De 18 a 21 de maio, em Chicago, acontece mais uma edição do

entre em contato pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. Contamos com a

National Restaurante Association Show, evento anual com as últimas novidades

sua participação!

LEGISLAÇÃO

Lei obriga bares e restaurantes do Rio de Janeiro a adotar medidas
de auxílio às mulheres em situação de risco

B

Foto: Banco de imagem

ares, restaurantes e casas noturnas do Rio de Janeiro estão obrigados a
adotar medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco

nas dependências desses estabelecimentos. É o que diz a Lei nº 8.378/2019,
publicada no Diário Oficial do Estado, no último dia 17, de autoria da deputada
estadual Enfermeira Rejane (PC do B).
A norma determina ainda a escolta à mulher até o carro da mesma ou
outro veículo, além de comunicação à polícia em casos extremos. De acordo
com o texto, também deverão ser afixados cartazes nos banheiros femininos
ou em qualquer ambiente do estabelecimento informando a disponibilidade
dos empregados – que deverão ser treinados e capacitados para aplicação das
medidas previstas na Lei – em auxiliar as mulheres que em situação de risco.
Os estabelecimentos terão prazo de 90 dias contados da data da publicação
no DOU para adaptação.

GRUPOS DE TRABALHO

Reuniões do GT-Tributário e E-Social
discutem ICMS e relação trabalhista

N

a última semana, duas reuniões dos grupos de trabalho da ANR trouxeram

encontro foi muito enriquecedor, pois trabalhamos o eSocial como ferramenta de

muita informação aos associados. Na quinta-feira, 25, o GT E-Social, discutiu

gestão estratégica para os profissionais de Recursos Humanos e Departamento

a relação trabalhista e previdenciária entre empresas e governo, o prazo da guarda

Pessoal”, explica Camila Lopes Cruz, advogada especialista em eSocial.

de documentos, indicadores de gestão RH/DP e de folha de pagamento. “O

Outro encontro na quinta-feira (25) foi o GT-Tributário. Coordenado pelo

Foto: Divulgação

advogado Luiz Pamplona, da Dias e Pamplona Advogados, o evento debateu
o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre pescados em São
Paulo, o ICMS sobre drinques e bebidas alcoólicas em doses na capital paulista
e o panorama dos regimes especiais de ICMS pelos Estados.
“O encontro foi muito produtivo, com a presença de um bom número de
associados que participaram ativamente da discussão, demonstrando grande
interesse. Os pescados, drinques e bebidas em taça ou dose são itens com
grande presença na operação dos restaurantes e dominar as respectivas regras
de cálculo do ICMS é de fundamental importância para a adequada gestão do
negócio”, afirma Luiz.
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WORKSHOP

Le Pain promove workshop de
pães orgânicos

A

rede de padarias associada à ANR Le Pain Quotidien irá realizar uma
série de workshops sobre pães orgânicos nos meses de maio e junho.

Todas as aulas acontecem na unidade da marca na Rua Wisard, na Vila
Madalena, em São Paulo, sempre com duração de quatro horas, com o conteúdo
focado na fermentação natural e na maneira do Le Pain de fazer pão.
Cada turma será composta por no máximo 8 pessoas, o que cria um clima
mais intimista para melhor atenção de todos. O workshop sai R$ 350 por pessoa, valor que inclui uniforme, apostila, material para preparar os pães, acompanhamento dos padeiros, degustação no salão do Le Pain e um brinde de um
dos parceiros da rede.
Para mais informações ou para se inscrever no workshop acesse:

HTTPS://BIT.LY/2IGW6QM

WORKSHOP II

Bureau Veritas realiza workshop sobre documentação e
requisitos legais para restaurantes

P

• Rosana Begio Martins, nutricionista pós-graduada;

ara um restaurante alcançar o sucesso é necessário ir muito além de

• Eliana Alvarenga, nutricionista, consultora de qualidade e coordenadora

refeições de boa qualidade. Se na mesa tudo precisa estar perfeito,

do GT-Tec da ANR;

o mesmo vale para atrás do balcão. Os estabelecimentos precisam estar

•
Rogério dos Santos Brito, consultor de manutenção na rede

com todos os documentos atualizados para evitar risco de penalizações.

Arcos Dourados.

Com o intuito de esclarecer qual a documentação necessária e os

O workshop será dividido em duas partes: das 8h às 12h, presen-

requisitos legais para evitar problemas com a fiscalização, a Bureau

cialmente no Auditório Azul da C.A.S.A (Av. Alfredo Egídio de Souza

Veritas, organização de certificação em normas e sócia fornecedora

Aranha, 100 - Vila Cruzeiro). E um Webinar das 14h às 18h. Para se

da ANR, preparou um workshop exclusivo.

inscrever ou saber mais informações, entre em contato pelo e-mail:

Marcado para o dia 30 de abril, em São Paulo, o encontro
“Documentos e Requisitos Legais” irá abranger assuntos que vão
desde saúde e segurança dos alimentos até documentos obriga-

COMUNICACAO@ANRBRASIL.ORG.BR

tórios para bares e restaurantes. Na lista de palestrantes estão:

SÓCIO FORNECEDOR

ANR dá boas-vindas ao Zak

M

isto de fintech de meio de pagamentos com automação de

que incluem desde grande redes até estabelecimentos premium, é

varejo de alimentação, o Zak é o mais novo sócio fornecedor

essencial para a continuidade de inovação que o Zak se propõe a

da ANR. “Uma das principais motivações para procurar a

trazer ao mercado. “Esperamos viabilizar um contato com todos

associação, foi o fato da entidade ser referência como fonte

os perfis que, assim como nós, querem inovar e revolucionar.

de informações no cenário de restaurantes”, afirma Nicole

Estamos animados para que a aproximação com a ANR e seus

Vladimirschi, especialista em Inovação e Marketing do Zak

associados possa resultar em algo revolucionário para o mercado

Segundo a executiva, a qualidade dos associados da ANR,

de food service”, conclui Nicole.

PROGRAMAÇÃO

ANR anuncia agenda de próximas
reuniões e worshops

P

articipe dos encontros e cursos que acontecem durante o mês de maio.
Ficou interessado? Envie um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.

DATA

WORKSHOP

08/05

GT-RH

16/05

Workshop Boas Práticas para
Estoquistas de Alimentos

21/05

Workshop Explorando os Conceitos de
Liderança da Disney
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