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DESTAQUE

Assembleia reelege diretoria e aprova
contas da ANR
Cristiano Melles foi reeleito presidente da associação para o biênio 2019-2021

Foto: Divulgação

A

Assembleia Ordinária Geral da ANR, realizada nesta quinta-feira (5),
elegeu, por aclamação, a atual Diretoria da associação para o próximo

biênio (2019-2021). Cristiano Melles foi reeleito e segue à frente da entidade.
O Diretor Executivo, Alberto Lyra, apresentou as principais ações da realizadas nos últimos 24 meses, as contas de 2017, 2018 e do 1º quadrimestre de 2019,
que foram votadas e aprovadas por unanimidade. Melles destacou a importância
e a crescente representatividade da ANR em Brasília, além da preocupação contínua com a legislação e a relação com os governos.
“Todas as reformas têm passado pelo nosso crivo, a exemplo da trabalhista e da questão da gorjeta, e ainda conquistamos parceria com cinco universidades para proporcionar formação a um custo mais baixo aos associados. Nos
próximos dois anos, teremos muito trabalho com o governo federal e estadual,
o que inclui a criação de novas frentes parlamentares de bares e restaurantes,
a exemplo do que já existe em Brasília”, disse.
Como desafio para o biênio, Melles também incluiu a redução das taxas
dos cartões de alimentação para um patamar próximo ao de cartões de crédito
e débito, e também das tarifas cobradas por aplicativos de entrega.
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REUNIÃO

Plenária debate uso de plásticos em restaurantes,
notificações sobre gorjeta e TPU em São Paulo
Foto: Divulgação

A

segunda Reunião Plenária da ANR de 2019, realizada na última quinta-

instituiu o “livro de reclamações” no Rio de Janeiro e a Medida Provisória da

feira (5), teve início com uma atualização sobre a legislação restringindo

Liberdade Econômica.

a utilização de utensílios plásticos em restaurantes, bares e afins. Carlos

A reunião trouxe ainda ao debate a regularização de softwares, o entendi-

Augusto Pinto Dias, consultor jurídico da entidade, abordou como a entidade

mento da Receita Federal sobre prêmios, ICMS sobre bebidas, drinks e coque-

vem tratando essa questão.

téis no Rio de Janeiro e em São Paulo, tributação de gorjetas e bebidas frias.

“Além da lei dos canudos, há uma série de projetos de lei tanto na As-

O ICMS para restaurantes enquadrados no Simples Nacional, o entendimento

sembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de São Paulo para restrin-

da SEFAZ-SP sobre a manutenção do Regime Especial de Tributação do setor,

gir copos, pratos, talheres e qualquer outro utensílio de plástico usado pelo

a convenção coletiva do SINTHORESP e de Santo André, e o fim do prazo para

restaurante. Essa é uma tendência acompanhada de perto pela ANR”, disse.

regularização das empresas no SINDIFAST também fizeram parte da pauta.

Durante o encontro foram discutidas as notificações do PROCON rece-

Por fim, o diretor executivo, Alberto Lyra, deu as boas vindas aos

bidas por restaurantes em São Paulo sobre a cobrança de gorjetas, os Temos

novos associados: Meza Bar, Casa DiPaolo, Cantinho do Giorgio, Violeta

de Permissão de Uso (TPU) no município, e o entendimento do PROCON

Supermercado, La Nonna di Luca, McDonald’s (franqueado interior), Anto-

sobre a lei do Rio de Janeiro sobre mulheres em situação de risco. Também

nietta Cucina, Jacarandá Restaurante e Izakaya Takadaru, além dos novos

foram abordadas a cobrança pela SABESP de adicional sobre tarifa de es-

sócio-fornecedores Oracle, Safra Pay, Coca-Cola FEMSA, Franco Bachot,

goto, a decisão judicial em processo movido pela ANR a respeito da lei que

Zak Pay e Weboo.

EVENTO

Inscrições para a 8ª edição do ENCOVISAS
já estão abertas

A

ANR acaba de abrir as inscrições para o ENCOVISAS 2019, principal
ponto de encontro entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil.

O evento, organizado anualmente pela ANR desde 2012, chega a sua 8ª edição
reunindo os principais especialistas do setor para discutir temas como o risco
sanitário em estabelecimentos de alimentos, o desafio das redes para se
adequar aos procedimentos obrigatórios exigidos e como crescer no mercado
com foco na qualidade.
Neste ano, o ENCOVISAS acontece no dia 1º de agosto, no Hotel Meliá,

Porto Alegre (RS), São Paulo e São Luís (MA). Também estarão presentes os

em São Paulo. Entre os palestrantes, já estão confirmadas as presenças de

professores da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal

profissionais da ANVISA, COVISA, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, das

do Rio Grande do Sul, além dos representantes das marcas Mania de Churras-

Vigilâncias Sanitárias do Rio de Janeiro (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE),

co e Arábia.

ATÉ 28 DE JUNHO

Faça já a
sua inscrição!

ATÉ 26 DE JUNHO

ASSOCIADO

R$ 220

ASSOCIADO

R$ 260

NÃO ASSOCIADO

R$ 330

NÃO ASSOCIADO

R$ 390

O boleto da inscrição será enviado em até
dois dias úteis para o e-mail cadastrado.
A inscrição só estará confirmada após o
recebimento, pela ANR, do respectivo
comprovante de pagamento. Em caso de
dúvidas, entre em contato pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br

EVENTO II

Fispal 2019: sala da ANR terá workshop sobre
finanças e palestras de diretores

D

urante a Fispal 2019, principal encontro do setor de alimentação fora

é um dos maiores desafios que o empresário enfrenta. A palestra tem o

do lar da América Latina, a ANR terá uma ampla programação exclusiva

objetivo de ajudar os participantes a entender um pouco mais sobre como

de palestras para os visitantes. Nos quatro dias de evento – de 11 a 14 de

funciona esse instrumento de gestão e como pode trazer uma visão de pla-

junho, das 14h às 19h, no Expo Center Norte (SP) –, especialistas da entidade

nejamento”, explica.

vão abordar temas como fidelização de clientes, eSocial e finanças.

Rodrigo Alves, do Ponto Chic, e Erik Momo, da 1900, também terão

Entre as apresentações está Como fazer um fluxo de caixa para o

encontro com o público durante a Fispal 2019. Rodrigo fará sua palestra

seu restaurante, que será comandada pela economista e consultora da

na quarta-feira, dia 12, às 18h. O encontro com Erik está marcado para a

DUO Financial, Maria Cristina Prates Maturano. “Gestão de fluxo de caixa

quinta-feira, dia 13, às 14h.

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

INFORMATIVO

SP: lei estadual permite utilização de aparelho
eliminador de ar em instalações hidráulicas
Foto: Banco de imagens

O

Poder Judiciário se manifestou recentemente sobre a questão da aquisição
e utilização de aparelhos eliminadores de ar, assegurada pela Lei Estadual

nº 12.520/2007. De acordo com a norma, todos os usuários de serviços de
água e esgoto do estado de São Paulo, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
comerciais ou industriais, possuem o direito de ter o equipamento em cada
unidade independente. A única ressalva é que esteja instalado na área interna
da propriedade.
Muito embora a própria Lei Estadual determine em seu Artigo 2º que os
aparelhos instalados se limitem àqueles fiscalizados e aprovados pelo INMETRO,
esse órgão já manifestou publicamente não ter interesse e competência para
tal fiscalização por não se tratar de medida materializada.
Os dados são do informativo ANR nº 034/2019, elaborado pelo escritório
Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR.

ENCONTRO

Entidades de recife convidam para evento pós NRA

A

Associação dos Lojistas e o RioMar Recife promovem, na próxima segunda-

Brasil e na América Latina; o consultor Luiz Marinho, colunista do portal

feira (17), o Pós NRA Recife, no Teatro RioMar. No encontro, especialistas

Mercado & Consumo, professor dos custos de gestão em shopping centers;

de mercado vão trazer os principais insights do NRA Show – convenção

a nutricionista Cristina Souza, diretora executiva e fundadora da GS&Li-

internacional organizado pela National Restaurant Association (associação dos

bbra, com mais de 20 anos de atuação em food service; e Márcia Chilio, só-

restaurantes dos Estados Unidos) –, debatendo o que pode ser aplicado no

cia-diretora da GS&Libbra, formada em nutrição e pós-graduada em gestão

mercado brasileiro. Na pauta estão temas como os novos hábitos de consumo,

econômica e financeira.

tendências da alimentação e a mudança mundial dos cardápios.

O evento, que tem o apoio da ANR, será às 15h e é voltado para donos

Entre os palestrantes confirmados estão Janice Mendes, diretora Executiva na GS&Malls, com experiência em projetos para shopping centers no

de restaurantes, cafeterias, lanchonetes e negócios em alimentação. Os ingressos custam R$ 50 e já estão à venda no site do teatro e na bilheteria.

Foto: Divulgação

NOVIDADE

Plataforma de entrega própria é
a nova aposta da Subway

D

e olho no crescimento dos aplicativos de delivery, a Subway, uma das
maiores redes de alimentação rápida do mundo e associada ANR, vem

trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma própria de entrega que
valorize a experiência do cliente.
“Estamos em fase de estudo e viabilidade desta novidade, que deve entrar
em operação em 2020. Até lá seguimos inovando em outras frentes, incluindo
renovação de design das nossas franquias, introdução de novos ingredientes
no cardápio, novas formas de atendimento e promoções inéditas. Temos muitas
novidades para os consumidores nos próximos meses”, conta Michel Machado,
Country Head da Subway.

SUSTENTABILIDADE

D.O.M. prepara novo menu com
produtos nativos

E

m comemoração aos seus 20 anos de existência, celebrados em 30 de
novembro, o D.O.M., associado ANR e um dos restaurantes brasileiros

mais premiados do mundo, prepara uma novidade. Os menus fechados da casa
estão sendo trabalhados sob um novo tema, batizado de Pré-Descobrimento.

Foto: Divulgação

“Serviremos preparos que os povos indígenas já faziam muito antes da
chegada dos portugueses e colocaremos os ingredientes que são originalmente
de nossa terra, como a mandioca, o pirarucu, os cogumelos Yanomami, o
palmito pupunha e tantos outros. A biodiversidade do Brasil é a maior do
mundo”, afirma Alex Atala, chef do D.O.M..
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