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MEDIDA PROVISÓRIA

ANR participa de evento Reforma Brasil pela
liberdade econômica em Minas Gerais

O
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presidente da ANR, Cristiano Melles, participou na última quarta-feira
(10) do evento Reforma Brasil, ao lado do governador de Minas Gerais,

Romeu Zema. Na ocasião, Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, apresentou a
palestra Liberdade econômica e desenvolvimento, trazendo detalhes sobre a
Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, elaborada por ele e assinada
em 30 de abril pelo presidente Jair Bolsonaro.
A declaração, que até a
data tramitava no Congresso
por meio de medida provisó-

Secretário Paulo Uebel e Governador Zema

ria, busca simplificar a burocracia da atividade econômica, favorecendo o comércio,
os lojistas e a recuperação
da economia. “A MP da Liberdade Econômica é essencial para destravar o sistema

brasileiro. A partir de sua implementação, a roda da economia real do país volta
a funcionar e o setor de alimentação será reativado, podendo contribuir com
significativa parcela do PIB nacional, gerando novos empregos e maior receita
tributária”, afirmou o presidente da ANR.
O evento foi organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH).
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N
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brasileiros. Atualmente, além da presidência
da entidade, Linhares é diretor da Federação
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empreendedores

(FBHA); presidente do Sindihotéis Ceará e do
Rotary Club Fortaleza; diretor da ABIH Ceará,
do SKAL Nacional e do SKAL Fortaleza;

• Cases de sucesso

conselheiro do Fórum de Turismo e Conselho

MANOEL LINHARES

presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

UMA DAS PAUTAS DO SETOR É CONSTRUIR UMA AGENDA MAIS PROPO-

a nível federal das plataformas de vendas de room nights em unidades imobili-

SITIVA PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS. QUAIS SÃO AS

árias residenciais são: a definições da cobrança de Ecad nos empreendimentos

AÇÕES A CURTO PRAZO PARA COLOCAR ESSA INTENÇÃO EM PRÁTICA?

hoteleiros; a alteração do decreto que regulamenta o artigo 45 da Lei Brasileira

Manoel Linhares: O turismo impacta cerca de 52 outros setores da economia. O

de Inclusão (LBI) da Pessoa com Deficiência para hotéis e pousadas em todo

Brasil tem imenso potencial ainda a ser explorado e o que temos feito é mostrar

o país; o fortalecimento do caixa das agências oficiais de divulgação no Brasil,

às autoridades alguns entraves que, se forem encaminhados, podem estimular os

com recursos oriundos da tributação das plataformas internacionais de vendas

números, gerando emprego e renda, desde cidades menores até grandes centros,

de room nights em unidades residenciais; a continuidade do programa de vistos

ajudando no desenvolvimento do país. Nos últimos meses, tivemos algumas vitó-

eletrônico e liberação de vistos, principalmente com a China, cujas negociações

rias importantes como a questão da liberação dos vistos de entrada para turistas

já foram iniciadas; e a aprovação no Senado da Reformulação da Lei Geral do

americanos, canadenses, australianos e japoneses e a liberação para a atuação de

Turismo, incluindo os pleitos do setor acima citados.

companhias aéreas com 100% de capital internacional. A permissão para contratos
de trabalho intermitentes foi outra medida que vem ajudando, principalmente, aos

ASSIM COMO O MERCADO DE FOOD SERVICE, A HOTELARIA TAMBÉM É

pequenos empreendedores da hotelaria, especialmente aqueles localizados em des-

BASTANTE PULVERIZADA. VOCÊS TÊM PLANOS DE INVESTIR MAIS EM

tinos menores, muito sujeitos à sazonalidade. Outra questão são as atualizações na

PESQUISAS ESTATÍSTICAS PARA ENTENDER MELHOR O MERCADO?

Lei Geral do Turismo que estão para ser votadas pelo Senado. As expectativas são

Manoel Linhares: No momento estamos focados na ampliação de nossa re-

pela aprovação, pois parece que já está claro para autoridades e sociedade em geral

presentatividade junto ao parlamento.

que o setor pode ser um grande indutor da economia brasileira.
COMO VOCÊ AVALIA O TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TURISMO E DA
O SETOR DE HOTELARIA ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DE GAS-

EMBRATUR NA PROMOÇÃO DO PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO?

TRONOMIA. COMO ESSES SEGMENTOS PODEM ATUAR EM PARCERIA

Manoel Linhares: As recentes medidas do governo federal para aumentar

PARA FOMENTAR O TURISMO NO BRASIL?

a competitividade no setor já estão gerando resultados positivos. Estamos

Manoel Linhares: A gastronomia é um setor importante e tem muita ligação

pavimentando caminhos para o crescimento sólido e sustentável de nossa

com o turismo. O Brasil é um país com diversos destinos diferentes, em cada

indústria e concretizando ações que há décadas fazem parte de nossa agenda.

região há uma culinária própria, com atrações culturais múltiplas e, entre elas,

Como comentei anteriormente, isentamos alguns países da obrigatoriedade do

certamente, o turismo gastronômico tem lugar de destaque. Diversos destinos

visto e abrimos o capital aéreo, com diversas companhias de baixo custo (low

movimentam suas economias com a realização de eventos e festivais ligados

cost) – que chegam a ter preços até 40% menores que empresas tradicionais –

à alimentação.

passando a operar no Brasil, como a chilena Sky Airline, a norueguesa Norwegian
e a argentina Flybondi. Acredito que a promoção intensiva de nossos destinos

QUAL O IMPACTO DAS PLATAFORMAS DE ECONOMIA COMPARTILHADA,

será o próximo passo.

A EXEMPLO DO AIRBNB, PARA A HOTELARIA? ALÉM DESSE, QUAIS OS
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A HOTELARIA HOJE?

QUAIS AS PROJEÇÕES DO SETOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE? E

Manoel Linhares: Os representantes da hotelaria não são contra as novas for-

PARA 2020?

mas de comercialização de hospedagem. O que temos ressaltado é a necessida-

Manoel Linhares: Estamos otimistas diante dos recentes avanços que temos con-

de de isonomia entre aqueles que atuam no mesmo setor. Não é possível aceitar

quistado para colocar o Brasil em igualdade com outros destinos pelo mundo. São

que, enquanto a hotelaria sofre com uma alta carga tributária, as plataformas

vitórias a serem comemoradas, que já estão gerando resultados país afora. Mas é

continuem a trabalhar livres de taxação. Ouros desafios além da regulamentação

preciso seguir trabalhando constantemente e atualizando nossas normas e leis.

LEGISLAÇÃO

MP da Liberdade Econômica é aprovada no Senado
Foto: Divulgação

A

comissão mista que analisa a medida provisória 881/2019 – MP da

entre outros. Mas questões polêmicas, como mudanças em algumas regras

Liberdade Econômica – aprovou na última quinta-feira (11) o relatório

trabalhistas e a permissão da venda de remédios sem exigência de receita em

do deputado Jeronimo Goergen (PP-RS). O texto, que segue agora para o

supermercados e estabelecimentos do comércio varejista, foram retirados.
Ainda assim, o relator incluiu no texto aprovado um dispositivo para

plenário da Câmara dos Deputados para votação, instituiu a Declaração de

acabar com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,

Direitos de Liberdade Econômica.
O conteúdo aprovado mantém os principais pontos da medida enviada

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) em janeiro de 2020. Para Goergen,

pelo governo, com questões como retirada de todo o tipo de licença e alvará

“as empresas estão sendo obrigadas a fazer um enorme investimento” para

para atividades de baixo risco e prazo para a concessão para outras atividades,

atender ao eSocial. Mas não são dispensadas de outras obrigações como a

redução de burocracia para startups e pequenas empresas, impedimento de

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) ou a Relação Anual

que fiscais tratem dois cidadãos em situações similares de forma diferente,

de Informações Sociais (Rais).

LEGISLAÇÃO II

Câmara aprova texto-base da
reforma da previdência

A
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Câmara aprovou, em primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à
Constituição (PEC) que muda as regras do sistema previdenciário do Brasil.

Dos 510 deputados presentes, 379 votaram a favor da proposta e outros 131
votaram contra. Apenas três deputados não votaram. O placar superou com folga
os 308 votos necessários para aprovar o texto. Agora, após a votação principal,
os deputados devem votar pelo menos 20 destaques, que são tentativas de
alterar pontos específicos da proposta.
Após ser aprovado na Câmara, o texto vai para o Senado. Lá, passa pela
Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, vai ao plenário do Senado,
onde também precisa ser aprovado em dois turnos, com 49 votos em cada, ou
3/5 dos senadores. Isso só vai acontecer após o recesso parlamentar, que vai de
18 de julho a 1º de agosto.
A ANR também assinou o manifesto entregue ao presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, em apoio à aprovação da PEC, junto a 50 instituições que
representam desde o agronegócio até as indústrias e serviços. Juntas, as
entidades fomentam cadeias produtivas responsáveis por mais de 13 milhões de
empregos diretos formais, cerca de 40% do total de vagas CLT do Brasil.

ENCOVISAS

Agenda regulatória de alimentos está entre
os temas da 8ª edição do Encovisas

C

omo expandir o negócio, ampliar a receita, sem perder o zelo pela
qualidade dos alimentos e da experiência entregue aos clientes. Este será

um dos temas abordados durante a 8ª edição do ENCOVISAS, principal ponto
de encontro entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil. Alessandro
Pereira, diretor do Mania de Churrasco; Sergio Kuczynski, diretor do Restaurante
Arábia; e Rodrigo Alves, diretor do Ponto Chic, vão comandar a apresentação,
que está marcada para ter início às 16h10.
“Não adianta apenas comprar a melhor matéria prima e não ter o devido

Para o gestor, ter a possibilidade de trazer esse assunto para o ENCOVISAS

cuidado durante os processos. Aumentar o investimento em qualidade garante

é uma oportunidade única. “É muito bacana ter toda a cadeia reunida em um

crescimento, mesmo em tempos de crise”, ressalta Rodrigo Alves.

evento. É algo que promove as boas práticas e a troca de experiências. Com

“Crescer é importante, mas é um movimento que não deve ser feito a

isso, ganham todos os agentes envolvidos”, conclui.
Promovido pela ANR, o ENCOVISAS acontece no dia 1º de agosto, no

qualquer custo pelos estabelecimentos do setor. Discutir a questão da qualidade
e da segurança é imprescindível”, pontua Alessandro, do Mania de Churrasco.

Hotel Meliá, em São Paulo (SP).

Confira a programação

RESTAM POUCAS VAGAS!
FAÇA INSCRIÇÃO AQUI

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

ASSOCIADO

R$ 260

NÃO ASSOCIADO

R$ 390

12h10 às 13h40 – Almoço
13h40 às 14h10 – 2º Painel: Agenda Regulatória: Impactos para os
Serviços de Alimentação

Até 26/07
Há preços diferenciados para estudantes e professores das áreas de Nutrição,

14h10 às 15h40 – 3º Painel: O desafio das redes de alimentação para
adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores
em diferentes praças

Engenharia de Alimentos e Gastronomia, que pagam 20% menos sobre o valor

15h40 às 16h10 – Café

total do evento para não associados. O boleto da inscrição será enviado em até

16h10 às 18h00 – 4º Painel: Como crescer com foco na qualidade.
O desafio das redes de alimentação para adequar procedimentos
obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores em diferentes praças

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.

18h00 – Sorteios e Encerramento

IMPOSTO
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Governador do Rio reduz para 4%
o ICMS para setor de alimentação

O

governador Wilson Witzel (PSC) anunciou na última semana a redução do
ICMS para o setor de alimentação no estado do Rio de Janeiro, durante

evento realizado na Lapa, no Centro da cidade. O decreto 46.680, publicado no
Diário Oficial em junho, reduz para 4% a base de cálculo do ICMS para refeições e
bebidas feitas em bares, restaurantes e bufês. Entre as entidades que participaram
do encontro esteve a ANR, representada pelo seu diretor Rodolfo Dana.
A medida, segundo o governador, deve oferecer segurança jurídica para a
retomada de investimentos e atrair de um número maior de turistas. No total, 11
mil estabelecimentos deverão ser beneficiados com a redução do ICMS.
Para Fernando Blower, presidente do SindRio, essa é uma medida que vai
salvar o setor. “É a volta da viabilidade desses negócios. Com certeza é uma retomada de empregos e investimentos”, afirmou. Sobre o tempo necessário para que
a sociedade sinta a mudança, Blower acredita que até o final do ano os resultados
positivos vão aparecer. “É claro que investimentos não são no curto prazo. Novos
negócios vão demorar um pouco mais para gerar esse resultado”, comentou o
presidente do sindicato, que lembrou ainda que, apenas na capital do Estado, o
setor gerou R$ 9 bilhões em receita em 2018.

*com informações do G1

PESCADOS

Fisco paulista dá prazo para restaurantes
quitarem débitos de ICMS de pescado
na última quinta-feira (11), a primeira fase de uma ação com o intuito

de alertar mais de mil varejistas e restaurantes paulistas sobre a falta de
pagamento de R$ 150 milhões de ICMS na venda de pescados.
Cerca de mil agentes fiscais de rendas vão visitar estabelecimentos que
adquiriram pescados no período de janeiro de 2015 a março de 2018 e para
os quais a Secretaria da Fazenda e Planejamento não localizou os correspondentes pagamentos dos impostos devidos – em grande parte restaurantes
de comida japonesa. Será entregue aos responsáveis um aviso sobre as divergências encontradas, além de feita a orientação aos contribuintes. Neste
momento, não será lavrado auto de infração e nem imposta nenhuma multa
nessa fase da ação.
Os contribuintes terão o prazo de um mês para efetuar eventuais cor-

reções e/ou recolhimentos, sem a aplicação imediata de medidas punitivas.
Para os contribuintes que não se regularizarem no prazo indicado no aviso
entregue pelo Fisco haverá a segunda fase da ação, quando será iniciado
procedimento de fiscalização para apurar o valor do imposto devido e aplicar
a penalidade cabível.

www.anrbrasil.org.br
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo iniciou

