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NA MESA
MENU 
DO DIA:

RAUL VELLOSO
Economista e consultor econômico

P hD em economia pela Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos, Raul Velloso 

é um dos mais respeitados economistas do 
país. Atuando como consultor econômico, 
o especialista é ex-secretário de Assuntos 
Econômicos do Ministério do Planejamento. 
Foi membro do Conselho de Administração 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), membro do 
Conselho de Administração da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e membro 
do Conselho Técnico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

• Reforma da Previdência

• Equilíbrio das contas públicas

• Perspectivas para a 
economia brasileira

POR QUE É TÃO NECESSÁRIA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA?
Raul Velloso: Os déficits da Previdência, tanto no caso do Regime Geral 
(INSS), como do regime dos servidores, têm crescido muito, a ponto de o 
seu financiamento, mediante o aporte de recursos públicos, ter zerado 
completamente as disponibilidades de recursos públicos para investimento em 
infraestrutura, algo inédito no Brasil.

EM RELAÇÕES ÀS CONTAS PÚBLICAS, O QUE REPRESENTA HOJE AO 
PAÍS ESSE GASTO?
Raul Velloso: Se somarmos os gastos com assistência social e previdência na 
União, em 2018, eles atingiram nada menos que R$ 850 bilhões, o que representou 
63% do gasto total. Para o conjunto dos estados, o custo da Previdência saiu 
de 17% da chamada RCL (receita corrente líquida de transferências), em 2015, 
para 22%, em 2017. Estimativas abalizadas mostram que nos próximos anos 
essa situação tende a piorar, se não fizermos nada para evitá-la.

A ATUAL PROPOSTA DO MINISTRO PAULO GUEDES É SUFICIENTE PARA 
EQUACIONAR A QUESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS?
Raul Velloso: Ela é suficientemente forte para permitir um avanço expressivo 
do esforço de ajuste.

QUAL SERIA, EM VALORES, A REFORMA IDEAL PARA O PAÍS?
Raul Velloso: Diante das conhecidas dificuldades de aprovação, não há número 
ideal. Há o possível. Não pode, é claro, representar um percentual pequeno da 
meta oficial (R$ 1,1 trilhão em 10 anos), mas se for aceito pelos agentes econômicos 
como razoável para o momento que vivemos, estará de bom tamanho.

O QUE PODE ACONTECER CASO A REFORMA NÃO SEJA APROVADA?
Raul Velloso: Muita turbulência nos mercados financeiros, com uma maciça 
fuga de capitais, disparada da taxa de câmbio e subida dos juros.

QUAL SUA EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO PIB DE 2019?
Raul Velloso: Algo entre 1 e 2%, com reforma. Já sem reforma é muito difícil 
de prever.

QUAL SUA PERSPECTIVA PARA O BRASIL NOS PRÓXIMOS ANOS EM 
TERMOS ECONÔMICOS?
Raul Velloso: Se conseguirmos levar avante minimamente os ajustes nos gastos 
públicos que são requeridos para recolocar a economia nos trilhos, serão boas 
as chances de progredir economicamente.

POLÍTICA

O deputado estadual Frederico d’Avila (PSL-SP) esteve na sede da ANR na   
última quarta-feira (8), durante reunião da diretoria. Ele fez a visita a convite 

do presidente da entidade, Cristiano Melles. Na ocasião, d’Avila falou sobre as 
principais propostas de sua legislatura e se colocou à disposição para atender os 
associados no gabinete. “Queremos fazer de tudo para destravar a burocracia que 
tanto atormenta a vida dos empreendedores”, afirmou. Ele esteve acompanhado 
do seu chefe de gabinete, o coronel da PM Alberto Malfi Sardilli.

De acordo com Melles, a visita faz parte da estratégia da entidade de inten-
sificar seu relacionamento político em todas as esferas. “Essa interlocução, seja 
nos planos federal, estadual ou municipal, é fundamental para que nossa voz 
seja cada vez mais ouvida no país”, afirma.

EVENTO

ANR terá sala exclusiva durante a Fispal 2019
Com o tema “Como parcerias estratégicas constroem o cardápio de cada empresário”, 

espaço vai oferecer palestras para os visitantes

Pelo segundo ano consecutivo, a ANR vai marcar presença na Fispal 
Food Service, principal encontro do setor de alimentação fora do lar 

da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. 
Nos quatro dias de evento – de 11 a 14 de junho, das 14h às 19h –, a 
entidade terá uma sala exclusiva, com um amplo cronograma de palestras 
para os visitantes. 

Com o tema “Como parcerias estratégicas constroem o cardápio de 
cada empresário”, o espaço vai trazer um menu de painéis e apresentações 

com foco em liderança, atendimento, fluxo de caixa, valorização de marca 
e eSocial, além de bate-papos com empresários da ANR. 

“E-Social, por exemplo, é um tema que, em 2019, afetou todas as em-
presas. Hoje, independentemente do porte, todas as organizações precisam 
ter um olhar digital sobre as relações trabalhistas. O objetivo da apresenta-
ção será esclarecer os principais pontos dessa nova realidade e orientar as 
empresas em como se preparar devidamente para que não tenham a saúde 
financeira comprometida”, explica Camila Lopes Cruz, advogada especialis-
ta em E-Social e coordenadora do Grupo de Trabalho da ANR sobre o tema. 
Credencial VIP e desconto para o Fórum Gestão à Mesa

Os associados que tiverem interesse em acompanhar as apresentações 
terão direito a credencial VIP para a feira. Para solicitar o acesso, é preci-
so encaminhar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br. Os associados 
também terão desconto de 10% para participar do Fórum Gestão à Mesa, 
que será realizado dia 13 de junho, na programação paralela da Fispal. 

SERVIÇO – FISPAL 2019
Quando: 11 a 13 de junho, das 13h às 21h | 14 de junho das 13h às 20h
Onde: Expo Center Norte, em São Paulo
Mais informações: https://www.fispalfoodservice.com.br/pt/home.html

Microsoft exige conformidade com 
regras de licenciamento

INFORMATIVO I

Empresas dos mais diversos tamanhos e segmentos vêm sendo abordadas pela 
Microsoft para comprovar a conformidade com as regras de licenciamento 

de software. A revisão do licenciamento dos ativos Microsoft exige negociação 
de prazos, condições e formalização do processo de inventário dos softwares 
em utilização no parque de máquinas das empresas. O processo para validação 
dos licenciamentos ocorre a cada dois anos, mas há casos em que a exigência 
da renovação se dá em menor prazo.

A exigência deve ser atendida pelas empresas dentro dos parâmetros fi-
xados pela Microsoft, sob pena de medidas judiciais. Nesses casos, tendo em 
vista a lei que regulamenta a propriedade e o uso de softwares, a chance de 
êxito da proprietária é garantida, implicando na obrigação de regularização, 
indenização por uso indevido – que pode chegar a dez vezes o valor da irregu-

INFORMATIVO II

Sindicato dos trabalhadores de Santo André e 
região assina convenção coletiva

No último dia 4 de abril, foi assinada Convenção Coletiva de Trabalho entre o 
Sindicato dos Trabalhadores em Restaurantes e o Sindicato das Empresas 

de Hospedagem e Alimentação de Santo André e região, com vigência de 1º 
de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019.

Entre os principais aspectos referentes ao novo Instrumento Normativo 
da Categoria estão a correção salarial sobre os salários de 31 de dezembro de 
2018, que será aplicado em 1º de janeiro de 2019, com o percentual de 4%; o 
piso salarial de R$ 1.366,00 para empregados de empresas participantes do 
REPIS (Regime Especial de Piso Salarial) e de R$ 1.640,00 para empregados 

das demais empresas; a adesão ao REPIS, com data limite até 3 de julho de 
2019; a contratação de horistas; e o trabalho aos domingos.

Ainda fazem parte das novas normativas, abono antiguidade, gorjetas, 
participação nos lucros da empresa (PLR), intervalo estendido para refeição 
e descanso, homologações, banco de horas e contribuição negocial patronal. 

Todas as mudanças estabelecidas pela Convenção estão no informativo 
ANR nº 27/2019, assinado por Andrea Carolina da Cunha Tavares, advogada 
da Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR, e distribuído a 
todos os associados.

Nova lei regulamenta mesas e cadeiras nas 
calçadas de Florianópolis

LEGISLAÇÃO

O prefeito de Florianópolis (SC), Gean Loureiro (MDB), sancionou, no fim de 
abril, lei complementar que regulamenta a colocação de mesas e cadeiras 

por bares e restaurantes nas calçadas da cidade. A nova norma autoriza os 
estabelecimentos a instalar o mobiliário após as 18h.

Bares e restaurantes interessados em se beneficiar da nova legislação 

Ragazzo lança copo-semente que vira árvore frutífera

SUSTENTABILIDADE

Google Maps passa a mostrar 
fotos de pratos dos restaurantes

NOVIDADE

Com o objetivo de transformar o serviço Maps em um hub de informações 
gerais, o Google começa a testar no app listagens dos pratos mais populares 

de alguns restaurantes. A plataforma irá contar com uma aba específica que lista 
“O que as pessoas estão pedindo aqui” ou “Pratos Populares”.

A ideia é relacionar os pratos mais populares em uma seção, de acordo com 
as avaliações dos clientes e fotos publicadas. Os usuários poderão sugerir algu-
mas mudanças em caso de erros ou se os pratos ainda não estiverem com nome. 
O Google Maps já mostrava fotos das refeições, porém disponibilizava apenas a 
imagem e o estabelecimento e, em raras situações, o preço do prato.

EXPANSÃO

Bacio di Latte inaugura primeira 
unidade na Zona Norte de SP

A sorveteria Bacio di Latte, associada ANR, acaba de chegar à Zona 
Norte de São Paulo. A loja, que fica no bairro de Santana, traz um 

ambiente aconchegante com detalhes em madeira, atendimento simpático, 
acolhedor e vitrines coloridas, com o gelato italiano cremoso, produzido com 
os melhores ingredientes.

“Desde o início, o maior objetivo de Bacio di Latte é oferecer uma exce-
lente experiência para nossos clientes. Santana é um bairro tradicional e muito 
importante em São Paulo e uma loja de rua fazia muito sentido ali. Espero que 
nossos clientes aproveitem esse novo endereço pra dividir momentos alegres 
e divertidos com seus amigos e familiares”, afirma Fabio Martins Medeiros, do 
Marketing da Bacio di Latte.

ANR recebe a visita do deputado 
estadual Frederico d’Avila

Em meio às discussões sobre o uso do plástico na alimentação fora do lar, a 
rede de fast-food Ragazzo, associada ANR, trouxe ao mercado uma solução 

inovadora. A marca passou a disponibilizar um copo-semente, feito com papel 
certificado e fabricado sem a utilização de qualquer produto tóxico, além de ser 
90% biodegradável. A novidade embala os quatro novos sabores de sucos da 
rede: framboesa, amora, blueberry e detox.

Após o consumo da bebida, o copo pode ser amassado e plantado em 
um vaso, dando origem a uma árvore frutífera de figo, goiaba ou morango. As 
sementes foram misturadas à composição do material e cada copo pode dar 
origem a até quatro árvores. “A nossa estimativa é que os 300 mil copos, pro-
duzidos nessa primeira leva, possam representar a plantação de 1,2 milhão de 
árvores frutíferas. Estamos, com o estudo e empenho de diversas áreas da em-
presa, repensando nossos processos e incorporando inovações que promovam 
a sustentabilidade ambiental e do negócio como um todo”, afirma André Figuei-
redo, diretor de Criação e Marketing do Ragazzo. 

devem registrar o pedido junto ao Pró-Cidadão, centro de atendimento ao ci-
dadão. Após a solicitação, será necessária a visita de um fiscal da prefeitura 
para fazer a medição e avaliar, de acordo com o tamanho da frente do imóvel, 
a quantidade de mesas e cadeiras a ser liberada. Um dos principais critérios 
previstos na lei é não impedir a travessia de pedestres.

laridade identificada –, além de custas processuais e honorários advocatícios. 
Os dados são de informativo assinado por Paula C. Marraccini, advogada 

da Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR.
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