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DESTAQUE
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Prefeitura de SP atende reivindicação da ANR e entidades
e libera bares e restaurantes por até 8 horas

O presidente da ANR, Cristiano Melles, e o consusltor jurídico Carlos Augusto Pinto Dias participaram da reunião na Câmara Municipal de São Paulo, semana passada, ao lado de autoridades e presidentes de entidades

B

ares, restaurantes e similares da capital paulista já podem optar por

vindicação da entidade. Também estiveram presentes o presidente da Associação

praticar horários alternativos, com a abertura por oito horas de forma

Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP), Nabil Sahyoun e o presidente da

fracionada ou corrida. A decisão, do governo estadual, foi confirmada em Portaria

Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) Glauco Humair.
“Prevaleceu o bom senso. Conseguimos, nessas últimas semanas, sensibilizar

da Prefeitura de São Paulo na última quinta-feira.
Nos shoppings, também já é possível a abertura com fracionamento de horá-

as autoridades municipais e estaduais no sentido de dar mais esse passo impor-

rio (12h às 16h e 18h às 22h). Nesses casos, os shoppings permanecerão abertos

tante rumo à recuperação do setor”, afirma Cristiano Melles. Segundo ele, a enti-

das 12h às 20h, segundo a portaria municipal (apenas as lojas), sendo facultado ao

dade tem atuado fortemente também para conseguir a ampliação do prazo, junto

setor de alimentação o horário de 22h para encerramento (desde que mantenham

ao Governo Federal, para suspender contratos ou reduzir jornadas. Na semana

a atividade por 8 horas diárias).

passada, durante entrevista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que
a prorrogação pode acontecer por mais dois meses. Para isso, será necessária a

Na última quarta-feira, o

oficialização por meio de novo ato do Executivo.

presidente da ANR, Cristiano
Melles, o consultor jurídico da

FASE AMARELA

entidade, Carlos Augusto Pinto Dias, e o diretor da ANR

A ampliação para oito horas no funcionamento do comércio está autorizada

e do McDonald’s, Fernando

pelo Governo do Estado a todos os municípios que estão na fase 3 (amarela) do

de Paula, estiveram reunidos

Plano São Paulo de reabertura econômica. A classificação das regiões foi atuali-

na Câmara Municipal com o

zada. Pela primeira vez, o estado ficou sem nenhuma praça na fase vermelha, a

presidente da Casa, Eduardo

mais restritiva do plano de flexibilização.

Tuma, e com o secretário da

Marília e São João da Boa Vista regrediram da fase amarela para a laranja.

Casa Civil da Prefeitura, Or-

Registro e Franca passaram da fase vermelha para a laranja. Já Barretos e as sub-

lando Faria, para levar a rei-

-regiões Oeste e Norte da Grande São Paulo passaram da laranja para amarela.

ANR É DESTAQUE NA MÍDIA

A

s reivindicações em defesa do setor e a nova pesquisa realizada pela

da TV Globo, CNN, revista Exame, O Estado de S. Paulo, Pequenas Empre-

ANR em parceria com a Galunion ganharam destaque na mídia na

sas & Grandes Negócios, Gazeta do Povo (PR), Rádio Itatiaia (MG) e Diário

última semana.

do Nordeste (CE) para falar sobre as propostas da ANR para a recuperação

O presidente da entidade, Cristiano Melles, participou de reportagens

do segmento.

PRÓXIMOS ENCONTROS

Confira a agenda dos encontros virtuais da ANR
• Alberto Lyra

GT – TI:
25/08, às 10h

• Fabio Sola
Coordenador do GT-TI da ANR

APRESENTAÇÃO

• Robert Oliveira
Gerente de TI da BFFC Unidades Próprias (Bobs, KFC
e Pizza Hut).

INSCRIÇÕES
CLIQUE AQUI

Webinar:
Pesquisa ANR | Galunion
25/08, às 17h

• Simone Galante
CEO e fundadora da Galunion Consultoria Foodservice

APRESENTAÇÃO

• Ederaldo Kosa
Coordenador do Grupo de Trabalho de Comunicação e
Marketing da ANR (GT-CoM), jornalista, sócio da Linhas
Comunicação

INSCRIÇÕES
CLIQUE AQUI
ou assista pelo canal do YouTube: http://bit.ly/canalgalunion

GT-RH:
27/08, às 15h

APRESENTAÇÃO

• Andrea Carolina da Cunha Tavares
Sócia da Dias e Pamplona, consultoria jurídica da ANR.

APRESENTAÇÃO

• Carlos Augusto Pinto Dias e Luiz Pamplona
Sócios da Dias e Pamplona, consultoria jurídica da ANR.

INSCRIÇÕES
CLIQUE AQUI

Renião Plenária:
02/09, às 15h
INSCRIÇÕES
CLIQUE AQUI

Inscreva-se antecipadamente (inscrições limitadas).

CORONAVÍRUS PELO PAÍS

Restaurantes reabrem em Belo Horizonte após cinco meses

O

Foto: banco de imagem

prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, anunciou a reabertura
de bares, restaurantes, entre outros tipos de comércio da capital

mineira. Após cinco meses fechados, os estabelecimentos de alimentação
fora do lar podem operar no horário de almoço, das 11h às 15h, de segunda
a sexta-feira, mas sem a venda de bebidas alcoólicas. A medida começa a
vigorar já nesta segunda-feira.
Na última sexta-feira, dia 21, foi publicada a decisão do juiz Wauner Batista
Ferreira Machado a partir de uma ação da Abrasel, que liberaria bares e restaurantes a funcionar já neste último fim de semana, sem qualquer restrição e apenas
cumprindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19. A Prefeitura de Belo
Horizonte, no entanto, disse que a decisão “não possui qualquer efeito prático no
momento, uma vez que já houve recurso favorável interposto anteriormente pela
Procuradoria-Geral do Município no Tribunal de Justiça do Estado”.
De acordo com o consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, a
sentença do juiz não pode autorizar o funcionamento de bares, restaurantes e

Bares e restaurantes já podem abrir a partir desta segunda em BH, das 11h às 15h, mas sem consumo de álcool

similares em Belo Horizonte. “Está em vigor decisão do Presidente do Tribunal

Em Salvador, a prefeitura autorizou mais 19 bares e restaurantes a ocu-

de Justiça de Minas Gerais que suspende os efeitos de toda e qualquer ordem

par ruas e calçadas da cidade com mesas e cadeiras. A medida faz parte da

concedida no referido mandado de segurança até o seu trânsito em julgado.

segunda fase de reabertura do comércio da cidade, que começou no dia 10 de

Na prática, isso significa que o restaurante ou similar que reabrir em Belo Ho-

agosto. No total, mais de 40 estabelecimentos do setor já foram autorizados

rizonte nessas condições corre sérios riscos de sofrer inúmeras sanções como

a utilizar áreas públicas.
Em Goiânia, a Vigilância Sanitária autorizou a realização de apresen-

multas, cassação de alvará e até interdição”, adverte.

tações musicais, desde que o local tenha alvará para oferecer esse tipo de
entretenimento. Na cidade, bares e restaurantes já podem funcionar até

OUTRAS CIDADES
Em Porto Alegre, foi alterado o horário de funcionamento de restauran-

meia-noite.

tes em shoppings. Desde sexta-feira (21), eles podem abrir das 12h às 19h,
*Com informações do G1, jornal O Tempo e jornal Zero Hora.

mesma faixa de horário das lojas.

CORONAVÍRUS PELO MUNDO

Confira a situação de bares e restaurantes
do exterior em meio à pandemia
Foto: NurPhoto via Getty Images

A

s férias de verão no hemisfério Norte chegaram com uma má notícia para
a Europa. Uma segunda onda do novo coronavírus ameaça o continente,

por conta da aglomeração de pessoas em diversos locais e, em especial, nas
praias da região. A Bélgica foi o primeiro país a dar o alerta. A primeira-ministra
Sophie Wilmès disse que um novo lockdown não está descartado.
A luz amarela também voltou a acender na Espanha, França e Alemanha.
O governo espanhol fechou bares e estabelecimentos noturnos para conter
a propagação da Covid-19, já que os surtos recentes têm sido relacionados
com atividades sociais voltadas a jovens e adultos.
A Ásia também enfrenta uma nova onda da doença e a China confirmou
o registro de alta nos números de casos. Hong Kong já anunciou medidas
mais restritivas e o Vietnã decidiu isolar a cidade de Danang por causa da
expansão a doença.

Movimentação em Madri, na Espanha

LEGISLAÇÃO

ANR pede veto total de Projeto de Lei paulistano que obriga
bares e restaurantes a oferecer água filtrada gratuita
Foto: banco de imagens

A

ANR encaminhou na semana passada um ofício ao Presidente da Câmara
Municipal de São Paulo, Eduardo Tuma, solicitando que o Projeto de Lei

nº 450-2015, recentemente aprovado, seja integralmente vetado pelo prefeito
Bruno Covas. De autoria dos vereadores Adolfo Quintas (PSD) e Xexéu Tripoli
(PSDB), o PL obriga bares, restaurantes e similares a oferecer água filtrada
gratuita aos clientes, além de colocar a informação no cardápio.
Para a ANR, o PL é inconstitucional por violar o princípio da livre iniciativa, além de gerar prejuízos para a categoria, prejudicando a venda de água
mineral e outros tipos de bebidas. “Não cabe ao município de São Paulo
decidir se restaurantes e similares devem ou não oferecer este ou aquele
tipo de produto ou serviço a seus frequentadores, muito menos de graça.
Também destaco que propostas idênticas em outras localidades tiveram a
sua inconstitucionalidade reconhecida durante as respectivas tramitações”,
explica o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, sócio do escritório Dias e
Pamplona, consultoria jurídica da ANR.

EVENTO

Presidente da ANR participa de Congresso
do setor de alimentação fora do lar

C

ristiano Melles, presidente da ANR, está entre os palestrantes do 32º

Melles fala sobre como as boas práticas de gestão podem contribuir com

Congresso Nacional Abrasel, que será realizado virtualmente entre os

a recuperação das empresas do segmento. Depois dessa data, o conteúdo

dias 26 e 28 de agosto. O evento, que tem o objetivo debater a retomada

segue disponível para acesso na plataforma do evento. As inscrições para o

dos negócios e o futuro do setor de alimentação fora do lar, contará com

Congresso são gratuitas. O vídeo estará disponível no site no dia 26, quar-

apresentações de líderes empresariais e da gastronomia no Brasil.

ta-feira, às 13h.

TRIBUTOS

Projeto de Lei estadual prevê redução de
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
Foto: banco de imagens

O

Governador João Doria apresentou à Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo o Projeto de Lei (PL) nº 529, publicado no Diário Oficial do

Estado de 13.08.2020. O texto reúne uma série de medidas com o objetivo de
enfrentar a crise fiscal decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Entre as ações incluídas no PL está a previsão de redução de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Em caso de aprovação, a diminuição será implementada por ato do Executivo com utilização dos mecanismos previstos no Convênio
ICMS nº 42/2016.
O convênio autoriza os estados a condicionar o aproveitamento ao depósito,
pelas empresas, de, no mínimo, 10% do valor a um fundo de desenvolvimento
econômico ou de equilíbrio fiscal. Além disso, os estados são também autorizados
a reduzir os benefícios fiscais de ICMS em, no mínimo, 10%.
A matéria consta no Informativo ANR Nº 125/2020, assinado pelo advogado
Luiz Coelho Pamplona, sócio da Dias e Pamplona, consultoria jurídica da ANR,
disponível para consulta no site da entidade.

CRÉDITO

Governo Federal sanciona Programa
Emergencial de Suporte a Empregos
Foto: banco de imagens

O

Governo Federal criou o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese). A norma — derivada da Medida Provisória (MP) 944/2020,

aprovada pelo Congresso Nacional no fim de julho — concede uma linha de
crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus.
O programa é destinado para pessoas jurídicas com receita bruta anual
superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 50 milhões, calculada com
base no exercício de 2019.
Os juros fixados são de 3,75% ao ano, com carência de seis meses e
prazo de 36 meses para o pagamento. Os bancos participantes podem pedir
o crédito até 31 de outubro de 2020. A iniciativa prevê a participação de
instituições financeiras privadas na concessão do empréstimo, que entrarão
com 15% dos recursos emprestados ao tomador final.
Estão sendo beneficiadas empresas, sociedades empresariais e socieda-

Mais detalhes sobre a lei podem ser consultados no Informativo ANR

des cooperativas, exceto as de crédito. Também poderão recorrer ao emprés-

Nº 126/2020, assinado pela advogada Andrea Carolina C. Tavares, da

timo as sociedades simples, as organizações da sociedade civil, as organiza-

Dias e Pamplona, consultoria jurídica da ANR, disponível para consulta

ções religiosas e os empregadores rurais (pessoas físicas ou jurídicas).

no site da entidade.

GRUPO DE TRABALHO ANR

GT-Tec discute inovação tecnológica em resíduos
recicláveis para restaurantes

S

egregar e compactar resíduos no próprio local de venda é um dos princi-

como tema “Inovação tecnológica para logística reversa de resíduos recicláveis”.

pais diferenciais dos serviços da empresa Anjo de Prata, operação logística

O encontro foi mediado por Eliana D. Alvarenga, coordenadora do grupo.

para a coleta de resíduos recicláveis em estabelecimentos comerciais de alimen-

Lima explicou que o processo consiste na coleta, separação e armaze-

tação. Rafael Lima, sócio e líder comercial da marca, participou na semana pas-

namento dos resíduos do estabelecimento, tais como vidro, alumínio e óleo.

sada da reunião do Grupo de Trabalho Técnico da entidade (GT-Tec), que teve

Depois é feita a pesagem desses componentes no local de venda e trans-

Foto: divulgação | ANR

porte para o armazém da Anjo de Prata, onde ocorre sua higienização e a
confecção dos laudos dos resíduos recolhidos. Por fim, são enviados para as
indústrias recicladoras.
Adriana Gonçalves, Gerente de Controle de Qualidade do Grupo Rubaiyat
Brasil e Exterior, conheceu a empresa durante o último Encovisas e se interesEliana D. Alvarenga, coordenadora do grupo

sou pelo serviço. “É um projeto inovador de coleta que me interessou muito e,

Adriana Gonçalves, Gerente de Controle de
Qualidade do Grupo Rubaiyat Brasil e Exterior

hoje, contamos com a parceria na nossa operação”, disse Adriana.
Patrícia Ito Bennheim, Diretora de Operações do Grupo Ráscal, também
participou do encontro. Ela comentou sobre a implementação da tecnologia
em seu negócio. “A ideia era procurar algo que pudesse minimizar o consumo de saco de lixo, colaborar com a sustentabilidade e diminuir o fluxo de

Rafael Lima, sócio e líder comercial
da Anjo de Prata

lixo nas lojas. O treinamento e acompanhamento que a empresa nos deu

Patrícia Ito Bennheim, Diretora de
Operações do Grupo Ráscal

foram fundamentais para o sucesso”, disse.

GESTÃO

Bares e restaurantes terão evento gratuito de
capacitação para a retomada; ANR apoia a iniciativa

O

Foto: divulgação

Governo do Estado de SP o Sebrae-SP realizam entre os dias 24 de
agosto e 11 de setembro o evento online do Empreenda Rápido - Reto-

mada Paulista: Gastronomia.
Serão três semanas de atividades, criadas para atender as necessidades
dos empresários do segmento de alimentação fora do lar com orientações de
gestão, comportamento do consumidor pós-pandemia, digitalização do negócio,
protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com espe-

cialistas e chefs de cozinha.
A iniciativa, que possui o apoio da ANR, é gratuita e as inscrições podem ser
feitas pelo link ou pelo telefone 0800 570 0800. Não há limitação de vagas.

SERVIÇO

HORÁRIOS

Empreenda Rápido – Retomada Paulista: Gastronomia

Capacitações: 24 a 28/08

Sala virtual: Plataforma Microsoft Teams

Turmas: das 09h às 11h e das 16h às 18h

Link: enviado por e-mail e por WhatsApp aos participantes inscritos

Painéis online: 08 a 11/09 – das 09h às 11h

Data: 24 de agosto e 11 de setembro

ANOS

www.anrbrasil.org.br

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

