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EVENTOS

AGENDA 2020: fique por dentro de todas
as datas e grandes eventos da ANR

P

ara sua melhor programação, conheça a lista completa com todos os encontros

e RestauraRH) e também as plenárias. E você já sabe: todos os detalhes mais

do ano dos GT-s (GT-eSocial, GT-TEC, GT-RH, GT-Tributário e GT-TI), assim

importantes e as informações relevantes sobre os grupos de trabalho serão

como as datas do três grandes eventos anuais da ANR (Encovisas, SupplyTech
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LEGISLAÇÃO I

Instrução normativa do MAPA retira exigências que
causariam impacto no preço dos vinhos importados

O

Ministério da Agricultura editou no último dia 2 de janeiro novas
regras com parâmetros de análise laboratorial para vinhos importados.

A Instrução Normativa retirou a exigência de exames que encareceriam o
produto, após negociação com o setor.
Segundo a instrução, os parâmetros de controle e fiscalização de bebidas
como vinho e cerveja são os fixados em norma de janeiro do ano passado, sem
qualquer exigência adicional a produtos importados, como testes para detectar presença de corantes, ácido cítrico, cinzas, cloretos totais e sulfatos totais.
De acordo com estudos da ABBA (Associação Brasileira de Exportadores
e Importadores de Alimentos e Bebidas), o custo para o importador poderia
ficar até cinco vezes maior se o ministério mantivesse a exigência dos laudos
feitos por laboratórios estrangeiros.
A diminuição da taxação sobre vinhos foi uma das concessões feitas pelos
europeus ao negociar o acordo com o Mercosul.
*Com informações da Folhapress
Foto: Banco de imagem

LEGISLAÇÃO II

Cobrança da taxa de rolha não é
abusiva, mas deve ser informada
aos clientes no cardápio

A

cobrança da taxa de rolha para clientes de bares e restaurantes não é
considerada ilegal ou abusiva, de acordo com o Direito do Consumidor.

No entanto, a informação deve ser transmitida de maneira clara e detalhada,
por meio de cartazes ou avisos no cardápio.
Para efeito de fiscalização, a recomendação jurídica é de que as informações sobre a taxa e seu valor constem também no cardápio, e não somente

Foto: Banco de imagem

na carta de vinhos ou de drinks e demais bebidas. A cobrança pode ser feita
não apenas em relação aos vinhos, mas também para qualquer outro tipo de
bebida, como espumantes, cervejas, destilados e licores. Como é facultativa, o
estabelecimento pode permitir ou não que o cliente leve suas próprias bebidas
ou mesmo restringir a permissão apenas para determinados tipos.
Por se tratar de serviço diretamente relacionado ao fornecimento de refeições, o valor da taxa deve ser tributado normalmente pelo ICMS, com alíquota
de 3,2%. As informações são das advogadas Fernanda de Almeida Menezes
e Emely Alvez Perez, da Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da
ANR, e estão disponíveis no site da entidade na área restrita aos associados.

EMPREGO

Trabalho intermitente decola em 2019
com destaque para a alimentação fora do lar
Foto: Banco de imagem

O

trabalho intermitente, modalidade de trabalho criada no país a partir da

Em novembro do ano passado, 12% das vagas criadas com carteira assina-

reforma trabalhista de 2017, que garante salário e direitos como décimo

da no Brasil foram por meio da modalidade. Ao todo, 11.354 dos 99.232 postos

terceiro e férias proporcionais aos dias trabalhados, teve um aumento de 70%

abertos no mesmo mês foram de trabalho intermitente. Segundo Bruno Dalcol-

em um ano. Os dados do Ministério da Economia mostram que a ocupação

mo, secretário de Trabalho do Ministério da Economia, o trabalho intermitente

que mais recrutou trabalhadores intermitentes durante novembro de 2019

garante seguridade ao funcionário e reduz a informalidade.

foi assistente de vendas (7,3 mil), seguida por servente de obras (2,7 mil),
cozinheiro geral (1,9 mil), faxineiro (1,8 mil) e garçom (1,7 mil).

*Com informações do jornal O Globo

FGTS

Empregadores deixam de pagar multa adicional de 10%

A

multa adicional de 10% do FGTS foi extinta no começo de 2020. Como
consequência, os empregadores deixam de pagar a taxa do Fundo de Garantia
Foto: Banco de imagem

do Tempo de Serviço em demissões sem justa causa. Sancionada em dezembro
pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que instituiu o saque-aniversário e aumentou o
saque imediato do FGTS foi a responsável por extinguir o valor.
A taxa de 10% adicional na rescisão era direcionada para a conta única do Tesouro Nacional, posteriormente repassado ao FGTS, gerido por representantes dos
trabalhadores, dos empregadores e do governo. A multa aumentava de 40% para
50% sobre o valor depositado na indenização paga pelas companhias nas demissões
sem justa causa.
O fim da multa estava na Medida Provisória 905, divulgada no final do ano
passado pelo governo, que criou o Programa Verde e Amarelo, de geração de empregos. No entanto, foi na Medida Provisória 889 que o Congresso apresentou a
extinção da multa adicional, que instituiu as novas modalidades de saque do FGTS.

MARKETING

Fogo de Chão oferece promoção
para o mês de janeiro e acrescenta
novas saladas ao menu

O

Fogo de Chão, associado ANR, está com uma promoção especial para o
mês de janeiro. De segunda a sábado, em qualquer unidade, no consumo de

dois rodízios completos, o segundo tem R$75,00 de desconto. Para ter direito ao
benefício, basta apresentar a arte da promoção, que está em veiculação nas redes
sociais e no site da marca. A iniciativa é limitada a cinco descontos por mesa de
até dez pessoas e válida até o final do mês.
A rede ainda aproveitou o calor do verão para adicionar novas saladas ao
menu: Rúcula Selvática com Ervilha Torta, Batata-Doce e Arroz Negro com Grãos.

Foto: Divulgação
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