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CAmpANhA
A ANR está apoiando a campanha que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está promovendo 
para a redução do consumo de sal pelos brasileiros. Segundo estimativa do Ministério da Saúde, a população 
brasileira consome em média 12 gramas de sal por dia, mais que o dobro da quantia recomendada pelos 
médicos: 5 gramas. Ainda segundo o órgão federal, a redução contribuiria para que 1,5 milhão de brasileiros 
deixassem de utilizar medicamentos para hipertensão e para que a expectativa de vida dos hipertensos au-
mentasse em quatro anos. 

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, assessoria de 
imprensa da Associação Nacional de Restaurantes. www.linhascomunicacao.com.br

Com o objetivo de combater práticas de estabele-
cimentos comerciais que estipulam limites no tem-
po de entrega para atrair clientes, foi sancionada 
na semana passada, pela Presidente Dilma Roussef, 
a Lei 12.436. A nova regra prevê multas de R$ 300 
a R$ 3 mil para empregadores ou contratantes de 
serviços de motoboys que estabelecerem iniciati-
vas que estimulam o aumento da velocidade. Com 
a nova lei, outras ações, como o oferecimento de 
prêmios por cumprimento de metas e atividades 
que incentivem a competição entre os motoboys 
para aumentar a quantidade de entregas feitas em 
um dia, também passam a ser proibidas. Para mais 
informações, clique aqui.

pRoibição

A Agência de Fomento Paulista/Nossa Caixa De-
senvolvimento ampliou de 5 para 10 anos os prazos 
dos financiamentos para projetos de investimentos 
de pequenas e médias empresas (que faturam en-
tre R$ 240 mil e R$ 100 milhões). Além da amplia-
ção dos prazos, a agência também aumentou para 
R$ 30 milhões o teto de financiamento. 

Com carência máxima de dois anos e financia-
mento de até 100% dos projetos, a linha de cré-
dito trabalha com taxas de juros bem abaixo do 
mercado - a partir de 0,49% ao mês IPC/Fipe. Mais 
informações sobre o financiamento podem ser 
obtidas no site da ANR.

FiNANCiAmeNtos

No dia 8 de julho, foi publicada a Lei 12.440, que instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). O documento, que será expedido eletronicamente e de forma gratuita, certificará os estabeleci-
mentos sobre a inexistência de débitos na Justiça do Trabalho pelo prazo de 180 dias. A nova determina-
ção começará a vigorar a partir de 4 de janeiro de 2012. Acesse o site da ANR e leia o informativo prepara-
do pelo Escritório Dias e Pamplona com mais informações sobre a nova lei.

NovA Lei

DestAque
A churrascaria Fogo de Chão e o bistrô Le Man-

jue, dois associados ANR, estiveram presentes em 
grandes veículos de comunicação nesta semana. Na 
edição deste domingo (17/07) da Revista VEJA, Arri 
Coser, dono da churrascaria Fogo de Chão, foi uma 
das fontes consultadas para uma matéria especial 
sobre os fatores que fazem do Brasil um dos países 
mais caros para se viver. Já o Le Manjue foi destaque 
no Estadão desta segunda-feira (18/07), em matéria 
que abordou as estratégias adotadas por restauran-
tes de comida saudável para serem descolados e 
charmosos, fugindo do estigma de hippie. 


