
BOLETIM 
INFORMATIVO

20 DE MAIO DE 2019

EDIÇÃO 502 - Ano 11

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

NA MESA
MENU 
DO DIA:

ROGÉRIO MARINHO

INFORMATIVO I

secretário especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia

G raduado em Ciências Econômicas pela 
Faculdade Unificada para o Ensino das 

Ciências (UNIPEC), atual Universidade Potiguar 
(UnP), o deputado trabalhou durante mais de 20 
anos na administração pública. Foi secretário, 
vereador e presidente da Câmara Municipal 
de Natal, além de criador da Federação das 
Câmaras Municipais (Fecam-RN). No fim do ano 
passado, Marinho foi escolhido pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, para comandar a 
Previdência por sua experiência como relator 
e maior defensor da reforma Trabalhista, 
aprovada em 2017.

• Destaques da reforma da 
Previdência

• Equilíbrio das contas públicas

• Retomada da economia

POR QUE É FUNDAMENTAL PARA O BRASIL APROVAR A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA AINDA ESTE ANO?
Rogério Marinho: Hoje temos um sistema injusto e insustentável. É injusto 
porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco; e é insustentável 
porque o rombo das contas previdenciárias cresce a cada ano. Aprovar a 
nova Previdência é fazer justiça, resgatar a esperança, atacar privilégios e 
reduzir desigualdades. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE A REFORMA TRAZ E QUE, 
NO PONTO DE VISTA DO GOVERNO, SÃO INEGOCIÁVEIS? 
Rogério Marinho: A proposta do governo federal promove justiça tributária 
ao cobrar mais dos mais ricos e menos dos que ganham pouco. Mais de 20 
milhões de brasileiros terão diminuição na sua alíquota previdenciária. Exemplo: 
quem ganhar até um salário mínimo, ao invés de contribuir com 8% sobre 
o valor recebido, vai desembolsar 7,5%. Isso vale para os trabalhadores do 
setor público e do privado. Outra alteração é o fator idade. Pela proposta do 
governo federal, a idade mínima será mantida em 65 anos para os homens. 
Para as mulheres, a idade mínima será de 62 anos. O texto também mantém 
a exigência de um período mínimo de contribuição, só que de 20 anos, tanto 
para os homens como para as mulheres.

O GOVERNO PREVÊ R$ 1,2 TRILHÃO DE ECONOMIA COM A REFORMA. 
QUAL O LIMITE DE CORTES DA PROPOSTA ORIGINAL PARA APROVÁ-LA?
Rogério Marinho: O governo defenderá a aprovação do texto em sua integralidade.
 
EM UM PAÍS COM TANTAS DIFERENÇAS REGIONAIS, PRINCIPALMENTE NA 
EXPECTATIVA DE VIDA, COMO CRIAR UMA REFORMA QUE O UNIFIQUE?
Rogério Marinho: Quando falamos de Previdência, o dado que importa é o do 
impacto econômico da reforma na expectativa de sobrevida quando a pessoa 
completa 65 anos. Nesse ponto, em todas as regiões do país a expectativa de 
sobrevida é similar, entre 82 e 84 anos. O reequilíbrio das contas públicas vai 
permitir que não apenas o governo federal, mas estados e municípios readquiram 
esse equilíbrio, para poder focar no papel de indutores do desenvolvimento, 
de reguladores do mercado, mas principalmente de mitigadores de diferenças 
sociais. Além do R$ 1,2 trilhão de economia nos gastos na União, há a previsão 
de que estados e Distrito Federal reduzam as despesas em R$ 350,66 bilhões 
em 10 anos, contando os regimes próprios e das polícias militares. 

O SENHOR TEM AFIRMADO QUE ESSA REFORMA É IMPORTANTE 
PRINCIPALMENTE PARA OS MAIS POBRES. DE QUE MANEIRA?
Rogério Marinho: Queremos acabar com privilégios: somos um país em que 
47% da renda previdenciária está entre os 15% mais ricos. É um sistema 
injusto. Com o crescente déficit na Previdência, governo federal e estados 
perdem cada vez mais sua capacidade de investimento em áreas que a 
população mais pobre realmente precisa: escolas, hospitais e saneamento 
básico, por exemplo. Com a nova previdência, vamos reduzir o subsídio que o 
país paga aos que ganham mais e abrir espaço para investir nas necessidades 
reais da população.

COM QUAL CALENDÁRIO O GOVERNO TRABALHA PARA A APROVAÇÃO 
DA REFORMA?
Rogério Marinho: Quem define a pauta é o Congresso. Temos a expectativa 
que a Câmara dos Deputados aprove a proposta até o fim deste semestre.

O SR. ACREDITA QUE O GOVERNO IRÁ CONSEGUIR OS 308 VOTOS 
NECESSÁRIOS?
Rogério Marinho: O clima no Congresso é de colaboração. Os deputados, em 
todas as reuniões, têm sido muito propositivos com a proposta. Tenho recebido uma 
geração nova de deputados no ministério pedindo informações sobre a questão 
para ajudar no esclarecimento. Esse espírito reflete uma mudança no sentimento 
da população. Pesquisa recente divulgada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) mostrou que a maioria dos brasileiros concorda com a necessidade de uma 
reforma da Previdência. O apoio da população às mudanças necessárias e ao 
combate a privilégios certamente vai ecoar no Congresso Nacional. 

COM AS MUDANÇAS, QUANDO O PAÍS DEVE COMEÇAR A SENTIR OS 
EFEITOS DESSA ECONOMIA NOS COFRES PÚBLICOS?
Rogério Marinho: A aprovação da nova Previdência é o ponto de partida 
da retomada do crescimento econômico sustentado, para que possamos dar 
continuidade a uma ampla agenda no Ministério da Economia. A Secretaria de 
Política Econômica (SPE) prevê uma perspectiva de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em caso de aprovação da PEC. Não tenho dúvidas que o 
Congresso está convencido de melhorar a situação do país, para criarmos um 
ambiente favorável à atração de investimentos e de melhoria da condição de 
vida da população.

SINTHORESP tem nova convenção coletiva com 
regramentos trabalhistas diferenciados

N o dia 1º de maio foi assinada com o SINTHORESP uma nova Convenção 
Coletiva Específica, que traz regramentos trabalhistas diferenciados. De 

acordo com a norma, para que a empresa possa fazer uso das novas regras, será 
necessária a formalização do chamado Termo de Regramentos Diferenciados 
e Contrapartidas. 

O termo, que já pode ser assinado, deverá ser ajustado com o SINTHORESP 
e pelo menos uma das três entidades patronais subscritoras da Convenção 
Coletiva (SINDRESBAR, FHORESP ou CNTUR). Deverão ser celebrados tantos 
documentos quantos forem os estabelecimentos da empresa. 

O instrumento declara, entre outros pontos, que a empresa está autorizada 
a remunerar o trabalho extraordinário com o adicional de hora extra de 50% 
e o trabalho noturno com o adicional de 20%; poderá contratar empregados 
horistas, desde que sejam asseguradas jornadas de trabalho de, no mínimo, 
100 a 140 horas mensais, além do pagamento dos reflexos no DSR sobre a 
jornada respectiva; poderá também contratar empregados em regime de jornada 
12x36, observadas as prescrições legais; e não estará obrigada a homologar as 

rescisões de contrato de trabalho de seus empregados com mais de um ano de 
serviço perante o sindicato profissional.

A lista completa de benefícios do termo e as empresas habilitadas estão 
descritas no informativo ANR nº 028/2019, elaborado por Andrea Carolina da 
Cunha Tavares, advogada da Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica 
da ANR, e enviado a todos os associados.

V enceu no último dia 30 de abril de 2019 o prazo para regularização das 
empresas nos termos de enquadramento no Piso Salarial Diferenciado ou 

no Piso Salarial Especial, na base territorial do SINDIFAST.
As empresas que não formalizaram o termo estão obrigatoriamente 

enquadradas no Piso Salarial Normal desde 1º de maio de 2019. Isso significa 
que nenhum dos empregados poderá receber salário inferior a R$ 1.530; a 
companhia terá que homologar rescisões contratuais de seus empregados 
no SINDIFAST; remunerar o trabalho noturno com adicional de 50% e o 
extraordinário mediante o adicional de hora extra de 100%; pagar a ajuda de 
custo para manutenção de uniformes; e aplicar as demais cláusulas econômicas 
da Convenção Coletiva da categoria em seus valores máximos.

As empresas sujeitas ao Piso Salarial Normal também não poderão celebrar 
os termos de aplicação da reforma trabalhista. Todas as informações estão 
descritas no informativo ANR nº 029/2019, elaborado pela advogada Andrea 
Carolina da Cunha Tavares, e enviado a todos os associados.

Empresas que não formalizaram 
termos de enquadramento com 
SINDFAST estão sujeitas a piso 
salarial normal
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MP simplifica exigências para atividades 
econômicas de baixo risco

INFORMATIVO III

A Medida Provisória nº 881, também conhecida como a “MP da Liberdade 
Econômica”, que simplifica e desburocratiza as exigências feitas pelo 

Poder Público para o exercício das atividades econômicas de baixo risco, foi 
publicada em 30 de abril. A partir da nova regra, as empresas que exercem 
atividades de baixo risco poderão desenvolver seu negócio independentemente 
de licença ou alvará. 

A classificação de atividades de baixo risco, que poderá incluir os 
restaurantes, bares e similares, contudo, deverá ser disposta em futuro decreto 
federal. A MP autoriza estados e municípios a editar normas próprias sobre a 
classificação das atividades de baixo risco. Entes federativos que já tenham 
leis nesse sentido precisam apenas notificar a existência destas ao Ministério 
da Economia.  No Município de São Paulo, por exemplo, foi editado o Decreto 
Municipal nº 57.298/2016, que classifica os restaurantes, bares e similares de 
baixo risco. 

Em vigor desde a data da sua publicação, a MP da Liberdade Econômica 
deverá ser convertida em Lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 
Os dados são de informativo assinado por Fernanda de Almeida Menezes, 
advogada da Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR.

Workshop mostra como usar 
conceitos da Disney para 
encantar clientes

CURSO

Fotos: D
ivulgação

comunicacao@anrbrasil.org.br

M uitos bares e restaurantes vêm se inspirando nos elementos usados pela 
maior empresa de entretenimento do mundo para encantar clientes. Com 

a grande repercussão do workshop “Explorando os conceitos de liderança 
da Disney”, que está com vagas esgotadas para a edição desta terça-feira 
(21), a ANR abriu uma nova turma para o curso.

Marcado para quarta-feira (29), o workshop tem como meta introduzir 
os elementos que compõem a cultura da gigante do entretenimento, além de 
mostrar o papel da liderança na conquista e fidelização de clientes. Voltado a 
proprietários, gerentes e gestores de restaurantes, bares e redes de alimen-
tação, o conteúdo irá abordar iniciativas utilizadas pela Disney que podem ser 
adotadas em qualquer companhia. São dicas sobre liderança, gestão de pes-
soas, qualidade de serviços e fidelidade. 

O curso será ministrado por Flávia Campana Omori, psicóloga da USP com 
experiência em Gestão Empresarial, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, 
Gestão de Qualidade e Excelência de Serviços há mais de 20 anos.

O valor da inscrição é de R$ 350 para associados e R$ 450 para não as-
sociados. O valor inclui CD com material do workshop e certificado de partici-
pação. Para mais informações, entre em contato pelo:
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Spoleto fecha parceria inédita para 
receita com carne 100% vegetal

Outback passa a oferecer serviço de delivery em 
São Paulo e no Rio de Janeiro

Maior rede de culinária italiana do Brasil, o Spoleto, marca comandada 
pelo Grupo Trigo e associada ANR, acaba de anunciar uma parceria com 

a Fazenda Futuro, primeira foodtech brasileira a criar carne vegetal idêntica à 
animal. Juntas, as empresas vão produzir três produtos com carne sem origem 
animal: almôndega, polpetone e o tradicional molho à bolognesa. As novidades 
têm previsão de chegada aos restaurantes da rede no segundo semestre de 
2019. A expectativa é de que, em longo prazo, esses itens respondam por 20% 
dos pratos.

“Trata-se de um mercado em pleno crescimento no mundo inteiro. Estimamos 
que em curtíssimo prazo, seis meses, esses produtos já atinjam 5% do mix de 
nossas vendas, com um potencial de crescimento anual bastante elevado, de 10 
a 15%. Acreditamos que metade desse mix será de clientes novos e a outra, de 
consumidores já habituais de carne, que estão optando por uma alternativa mais 
saudável em suas refeições”, projeta Antonio Moreira Leite, CEO do Grupo Trigo.

A rede de restaurantes de temática australiana Outback Steakhouse, 
associada ANR, passou a oferecer o serviço de delivery. A operação é 

realizada por meio da estrutura do Delivery Center e a entrega é efetuada em 
um raio de 3,5 km de cada restaurante. O objetivo é realizar as entregas em 
tempo máximo de 40 minutos. O serviço está disponível em 11 unidades, sendo 
sete delas no Rio de Janeiro e quatro na cidade de São Paulo.

“Olhamos para o mercado de delivery há bastante tempo, pois acredi-
tamos que apresenta relevância no dia a dia dos consumidores. Realizamos 
pesquisas e testes para verificar como conseguiríamos entrar nesse mercado 
sem afetar a experiência positiva que o cliente já está habituado. Estudamos 
os produtos que poderiam ser entregues com alta qualidade e testamos as me-
lhores embalagens”, explica Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands 
no Brasil, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

Foto: D
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GRUPO DE TRABALHO

GT e-Social aborda alterações no 
sistema e adiantamentos na folha 

de pagamento

Nesta quinta-feira, 23, a ANR realiza a quinta reunião do GT e-Social em 2019. 
Coordenado por Camila Lopes Cruz, advogada especialista em eSocial, o 

encontro terá como principal pauta as recentes alterações no sistema.
“Vamos apresentar um cronograma atualizado do eSocial, tirar dúvidas 

sobre o lançamento de adiantamentos na folha de pagamento e sobre os pro-
cessos administrativos e judiciais do sistema. Ao final, faremos um debate de 
encerramento, assim, os participantes poderão fazer questionamentos e trocar 
experiências”, afirma a advogada. 

A reunião GT e-Social será realizada na sede da ANR das 15h30 às 17h30. 
Para confirmar sua presença, entre em contato pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br


