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ENCONTRO

ANR apoia manifesto empresarial em favor
da reforma da Previdência
Foto: Divulgação | ANR

E

ntidades de diversos setores se

“A aprovação da reforma será um importante divisor no ânimo do empresariado

uniram para manifestar apoio à

e do país como um todo. A conta da Previdência se tornou insustentável para os

aprovação da PEC 06/2019, propos-

cofres públicos. Por isso, apoiamos que a proposta seja aprovada. Certamente o

ta de reforma da Previdência Social,

crescimento econômico ganhará um novo impulso”, afirma.

atualmente em tramitação. Ao todo

Em maio, presidentes e diretores das entidades participantes também

são 50 instituições que representam

entregaram o manifesto ao secretário Carlos Alexandre da Costa, da Secre-

desde o agronegócio às indústrias e

taria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da

serviços, e fomentam cadeias produti-

Economia. À época, o secretário reforçou a importância desse diálogo e, prin-

vas que geram mais de 13 milhões de

cipalmente, do apoio desses setores. “Precisamos deixar divergências de lado,

empregos diretos formais, cerca de

seguir pelo que nos une e reforçar a ideia que o Estado está mais perto da

40% do total de vagas CLT do país.

produção. É necessário estar ao lado do setor produtivo e fazê-lo acreditar que

A ANR também assina o manifesto,

as reformas serão aprovadas. Essa é a reforma mais importante para entrar-

que será entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta quarta-feira (3),

mos em um ciclo virtuoso fiscal e para que possamos reencontrar o caminho

em Brasília. A entidade será representada pelo seu presidente, Cristiano Melles.

da prosperidade pelo bem de nosso país”, afirmou Costa.

NA MESA
F

ormado

em

Administração

pelas

MENU
DO DIA:

Faculdades Oswaldo Cruz e com MBA em

Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), soma mais de 28 anos de

• Trabalho da AgeRio

carreira voltados para a área de gestão do ciclo
de crédito. Durante sua trajetória profissional,

• Apoio a micro e pequenos
empreendedores

passou por grandes instituições financeiras
do país, como Banco Unibanco, Cetelem e
Itaucred. Desde janeiro deste ano responde

• Cases de sucesso

pela presidência da AGERIO, Agência Estadual
de Fomento do Estado do RJ.

ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente da AgeRio

COMO FUNCIONA A AGERIO?

sos próprios e oriundos de terceiros, como a Finep. No Microcrédito Produti-

Alexandre Rodrigues: A AgeRio é uma instituição financeira integrante da Ad-

vo Orientado, por exemplo, atendemos microempreendedores individuais que

ministração Pública Indireta estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Desen-

desenvolvam atividades produtivas de pequeno porte, com financiamentos de

volvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais – SEDEERI. Somos

até R$ 21 mil. Já no crédito para empresas, as linhas de financiamento podem

autorizados a funcionar pelo Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco

alcançar até R$ 25 milhões e são destinadas a projetos, inovação, franquias,

Central do Brasil, e atuamos como agente financeiro e de desenvolvimento do Es-

eficiência energética e apoio ao turismo. Destacamos a linha AgeRio Investi-

tado do Rio de Janeiro. Temos quatro pilares de atuação: crédito para empresas,

mento, que possui um modelo simplificado para atender o segmento de micro

Microcrédito Produtivo Orientado, crédito para setor público e participações.

e pequenas empresas, com crédito de até R$ 200 mil.

Nosso objeto é a concessão de apoio financeiro aos setores privado e
público geradores de emprego, renda ou incremento da atividade produtiva

QUAL O BALANÇO DOS PRIMEIROS MESES DA GESTÃO EM 2019?

nos segmentos da indústria, turismo, agricultura, inclusive familiar, individual e

Alexandre Rodrigues: Até o final de maio, a AgeRio firmou 232 operações e

coletiva, de comércio e de serviços, implantados ou que venham a se implan-

somou R$ 31,4 milhões em volume de crédito. A quantidade de operações já

tar no Estado do Rio, por meio de financiamento e/ou investimento direto e

ultrapassou todo o ano de 2018: entre janeiro e dezembro do ano passado,

indireto com utilização de recursos próprios, repasses e captações apropriadas

foram 180 operações e R$ 43,9 milhões em volume de crédito, no total. Con-

às agências de fomento.

seguimos aumentar consideravelmente estes números por meio de uma campanha voltada para financiamentos de até R$ 300 mil, com processo de análise

DE QUE FORMA A AGÊNCIA PODE AJUDAR O MÉDIO E PEQUENO EMPRE-

mais simples e condições de prazo, juros e carência mais competitivos, o que

SÁRIO FLUMINENSE?

beneficiou muitas micro e pequenas empresas, tais como a Temakeria e Cia,

Alexandre Rodrigues: Uma agência de fomento tem seu foco voltado para o

Óticas Diniz, Fábrica de Bolos Vó Alzira e o restaurante Vizinhando.

desenvolvimento e a geração de emprego e renda, aproveitando os potenciais

Outro destaque do ano foi o Rio em Ação, uma iniciativa criada para in-

econômicos setoriais e regionais e transformando, assim, a vida das pessoas

centivar micro e pequenos empresários de todo o Estado, com eventos gratui-

por meio do crédito. Para o empresário, há diversas vantagens em obter um

tos em que são realizadas palestras e atendimento a empresários. O Rio em

financiamento na agência, como taxas de juros atrativas, prazos flexíveis e o

Ação é fruto de uma parceria entre a AgeRio, Banco do Brasil, Caixa Econô-

período de carência prolongado.

mica Federal e Sebrae, com o apoio do BNDES, da Finep e das prefeituras,
e tem como pilar dar mais capilaridade ao crédito em municípios do interior,

QUAIS SÃO AS LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS?

estimulando as economias locais. Lançado no último ano, já marcou presença

Alexandre Rodrigues: A AgeRio possui linhas de financiamento voltadas para

em diversas cidades fluminenses, como Volta Redonda, Petrópolis, Campos

microempreendedores, empresas de todos os portes e prefeituras, com recur-

dos Goytacazes e Teresópolis, reunindo cerca de 2300 empresários.

ENCOVISAS

Agenda regulatória de alimentos está entre
os temas da 8ª edição do Encovisas
regulatório de rotulagem nutricional e o processo regulatório de gorduras trans”, destaca Thalita. Os assuntos
estão na pauta do setor já há algum tempo. Em meio
a diversas discussões, a ANVISA vem trabalhando
com os principais agentes do segmento e com a população para encontrar os melhores caminhos para
as regulamentações.

A

A edição deste ano vai discutir também assuntos

vançando em temas relevantes e promovendo constantes mudanças
para melhorar modelos e processos regulatórios, a ANVISA será um dos

como o risco sanitário em estabelecimentos de alimen-

destaques da 8ª edição do ENCOVISAS, principal ponto de encontro entre

tos, o desafio das redes para se adequar aos procedimentos

responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil. Durante o evento, marcado para

obrigatórios exigidos e como crescer no mercado com foco na qualidade.

o dia 1º de agosto, no Hotel Meliá em São Paulo, Thalita Antony de Souza Lima

Além de Thalita, já estão confirmadas as presenças de profissionais da COVI-

(foto), gerente-Geral de Alimentos da Agência Nacional, irá marcar presença

SA, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, das Vigilâncias Sanitárias do Rio

na palestra Agenda Regulatória: Impactos para os Serviços de Alimentação.

de Janeiro (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE), Porto Alegre (RS), São Paulo

“A Agenda Regulatória é o instrumento de planejamento da atuação da

e São Luís (MA). Também estarão presentes os professores da Universidade

ANVISA em relação a temas prioritários para um determinado período. Dois

Federal de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além

conteúdos dessa Agenda serão destacados na minha apresentação: o processo

dos representantes das marcas Mania de Churrasco e Arábia.

Confira a programação

FAÇA JÁ A SUA
INSCRIÇÃO AQUI!

9h às 9h10 – Abertura
9h10 às 12h20 – 1º Painel: Risco Sanitário em Estabelecimentos de
Alimentos: A visão dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado

Até 26 DE JULHO
ASSOCIADO

R$ 260

NÃO ASSOCIADO

R$ 390

12h20 às 13h50 – Almoço
13h50 às 14h20 – 2º Painel: Agenda Regulatória: Impactos para os
Serviços de Alimentação
14h20 às 15h40 – 3º Painel: O desafio das redes de alimentação
para adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos
Fiscalizadores em diferentes praças

O boleto da inscrição será enviado em até dois dias úteis para o e-mail

15h30 às 16h – Café

cadastrado. A inscrição só estará confirmada após o recebimento, pela ANR,

16h às 17h30 – 4º Painel: Como crescer com foco na qualidade

do respectivo comprovante de pagamento. Em caso de dúvidas, entre em

17h30 – Sorteios e Encerramento

contato pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.

LEGISLAÇÃO

Lei que proíbe o fornecimento de canudos de
plástico entra em vigor em São Paulo

D

epois de ser aplicada em diversas cidades brasileiras, chegou a vez de São

essas diretrizes estão sujeitos à advertência, multas e até ao fechamento

Paulo aderir a chamada Lei dos Canudos. Na última semana, o prefeito

administrativo na casa, de acordo com a quantidade de autuações.
Segundo Covas, a Prefeitura tem agora 180 dias para regulamentar a

Bruno Covas sancionou a Lei Municipal nº 17.123/2019, que proíbe restaurantes,

proibição. Nesse período, deverão ser definidas as exceções à proibição (como

bares e similares de fornecer canudos de material plástico no município.

pessoas com deficiência que precisam de canudos plásticos para sugar líqui-

mestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeti-

dos) e de que maneira as fiscalizações serão feitas. De acordo com o prefeito,

camente fechados feitos do mesmo material, estão liberados para fornecimen-

a ideia é que a lei tenha um efeito mais pedagógico, de consciência da popu-

to. Ainda de acordo com a norma, os estabelecimentos que não cumprirem

lação, do que punitivo.

Foto: Banco de imagem

O texto determina que apenas canudos em papel reciclável, material co-

INFORMATIVO I

Portaria regulamenta trabalho
aos domingos e feriados

U

ma nova portaria publicada pelo Ministério da Economia em junho
regulamenta o trabalho aos domingos e feriados para as atividades de

indústria, comércio, transportes, comunicações e publicidade, educação e

Foto: Banco de imagem

cultura, serviços funerários e agricultura e pecuária.
De acordo com a Portaria 604, que praticamente repete o texto do Decreto
27.048/1949, todas essas atividades passam a ter autorização permanente
para funcionar aos domingos e feriados. Contudo, a portaria não esclarece
a necessidade de se conceder, ou não, um domingo por mês de folga aos
empregados (de acordo com previsão contida na Lei 10.101/2000, específica
para o comércio em geral) ou um domingo de folga a cada sete semanas (de
acordo com Portaria 417/66).
Em razão dessa controvérsia, a concessão ou não de domingos de folga
aos trabalhadores poderá somente ser resolvida por meio de Lei específica para
cada setor da economia ou pelo ajuste, via Acordo Coletivo, com o Sindicato
dos Trabalhadores.

INFORMATIVO II

SINTHORESP exige termo de regramento

A

lém da discussão com os sindicatos sobre a Portaria 64, os estabelecimentos

impacto direto na folha de salário das empresas (adicional de horas extras,

também precisam estar atentos ao prazo para obtenção do Termo de

adicional noturno, prazo para compensação do banco de horas, contratação

Regramentos Diferenciados, que deverá ser ajustado junto ao SINTHORESP

de horistas etc).

e a pelo menos uma das três entidades patronais subscritoras da Convenção
Coletiva (SINDRESBAR, FHORESP ou CNTUR). As empresas terão até o
dia 31 de julho de 2019 para a obtenção do Termo, que deve ser realizado
separadamente para cada estabelecimento da companhia.
A partir do dia 1º de julho, de acordo com a Convenção Coletiva específica sobre o tema, uma quantidade significativa de cláusulas será alterada com

ENTREGAS

Arcos Dourados firma parceria para aprimorar
serviço de delivery
Foto: Divulgação

A

Arcos Dourados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo,
e a Bringg, plataforma líder de operações de entrega, anunciaram uma

parceria para melhorar a eficiência operacional do McDelivery. Serão mais
de 1000 restaurantes atendidos por meio de uma logística desenvolvida
especialmente para a marca, para reduzir o tempo entre o pedido e a entrega.
A iniciativa é válida nos 11 países da América Latina onde o serviço de entrega
do estabelecimento está disponível.
“A Arcos Dourados desafiou a Bringg à otimizar a operação de entrega,
aumentando a eficiência operacional e fornecendo controle integral sobre
todo o processo, desde a precisão dos pedidos recebidos, passando pela
qualidade dos alimentos até a experiência do cliente”, afirma David Grinberg,
vice-Presidente de Comunicação Corporativa e de Relações com Investidores
da Arcos Dourados.

MARKETING

Vivenda do Camarão comemora
35 anos com nova campanha

A

Vivenda do Camarão, maior rede de fast food de frutos do mar do país,
completa mais de três décadas de existência. Como marco, a empresa

está com a campanha “Promoção 35 anos, do camarão com a alegria do
Brasil”, protagonizada pela apresentadora e atriz Ticiane Pinheiro.
A cada compra do combo refeição + refrigerante de 500 ml, os participantes
concorrem a R$ 150 mil em prêmios de até R$15 mil cada, além de mais
2 mil prêmios instantâneos, entre refeições e porções extra de camarão e
petiscos. “A Vivenda do Camarão é reconhecidamente uma opção com

Foto: Divulgação

receitas elaboradas a partir de ingredientes seletos a preços acessíveis; não
à toa, estamos presentes de norte a sul do país. Com a promoção, quisemos
presentear os nossos clientes com essa série de prêmios”, comenta Rodrigo
Perri, sócio-Diretor.

PREMIAÇÃO

D.O.M. e Maní estão entre os
120 melhores restaurantes do mundo

O

s restaurantes brasileiros, D.O.M. e Maní, associados ANR,

colocado no ranking, ocupado a 39ª posição.
As votações do The World’s 50 Best Restaurants são au-

estão entre os 120 melhores do mundo. Os estabelecimentos

ditadas de forma independente pela consultoria de serviços

ocupam, respectivamente, a 54ª e a 73ª posições no ranking
anual The World’s 50 Best Restaurants, organizado pela

profissionais Deloitte. A lista de estabelecimentos é votada

revista britânica Restaurant, e considerado um dos mais

por mais de mil especialistas do setor internacional de res-

importantes do mundo.

taurantes e por gourmets que viajam o mundo e compõem

A lista foi divulgada na última semana e ainda traz mais

a The World’s 50 Best Restaurants Academy. Excepcional-

três casas brasileiras: os cariocas Lasai (74º), de Rafael Costa

mente em 2019, por conta do 120° aniversário da S.Pellegrino,

e Silva, e Oteque (100º), do chef Alberto Landgraf, além de A

patrocinadora do evento, a lista aumentou de 100 para 120
estabelecimentos eleitos como os melhores do globo.

Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, restaurante mais bem

www.anrbrasil.org.br
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