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ANR APROXIMA VISAS DE SANTO AN DRÉ, SÃO BERNARDO E
OSASCO AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE RESTAURANTES

Durante workshop, os cerca de 40 participantes se reuniram em grupos para discutir o papel do setor regulado e das Visas

Na última terça-feira (28), a sede da ANR, em São
Paulo, reuniu cerca de 40 responsáveis técnicos
para um encontro inédito com representantes das
Visas de Santo André, São Bernardo e Osasco. Com
o objetivo de promover debates sobre o segmento
e, principalmente, a troca de experiências, o evento
começou com uma provocação da Vigilância de Santo
André aos participantes.
Para a VISA de Santo André, iniciativa
da ANR é fantástica
“Na prática, o que pretendemos com esse
encontro é alinhar as expectativas das Visas e dos
responsáveis técnicos, mostrando que estamos
olhando para a mesma coisa, embora cada um
com o seu papel e sua responsabilidade”, explicou
Vera Lúcia Franco, gerente da Vigilância Sanitária
de Santo André. “Por isso, acredito que essa
iniciativa é tão fantástica, pois essa proximidade e
essa convivência são imprescindíveis para o setor.
Além disso, termos vigilâncias de outra região
(Osasco) e estabelecimentos de outras localidades
de São Paulo, só enriquece a proposta.”

porque isso nos ajuda a estar sempre por dentro das
normas, além de nos dar a possibilidade de propor
adequações e sugestões em alguns casos. Mas, será
que, no país todo, as informações chegam com a
mesma velocidade?”, questionou.
Para alguns, a postura das Vigilâncias, às vezes, gera
dúvidas. Patrícia Oliveira, da Frooty, conta que há
interpretações diferentes sobre legislações por parte
dos auditores. “A prática é muito distante do que está
no papel. Por isso, para ser mais efetiva, eu acredito
que o órgão deveria ficar mais próximo do processo.”
Documentação e um novo olhar
O debate seguiu por outras vertentes, incluindo
a importância da documentação do setor, foco
da apresentação da Visa de São Bernardo do
Campo, representada pelas nutricionistas Fernanda
Poleto Nishiwaki e Eliana Satie Shibata. “Existe
uma preocupação com os documentos, mas nem
sempre há o mesmo cuidado quanto ao conteúdo
desses materiais. Por isso, abordamos alguns erros
que são recorrentes em manuais de boas práticas,
certificados de controles de pragas e no controle
de temperaturas, para tentar melhorar esses
textos”, afirmou Fernanda.

O papel de cada um
Durante o encontro, não apenas a iniciativa do
workshop foi elogiada. Rafaela Natal, representante
do Habbib’s, associada da entidade, ressaltou a
importância do encontro mensal realizado pela
associação, o GT-Tec. “Um dos papéis dos RTs é
se manter atualizado em relação às legislações
sanitárias. Em São Paulo, somos privilegiados em
participar de um grupo técnico como o da ANR,

Eduardo Alves, responsável pela VISA de Osasco,
optou por focar sua apresentação na discussão
de procedimentos operacionais. “Quisemos trazer
outro olhar de como é possível realizar essas
ações diárias de maneira menos traumática, tanto
para os RTs quanto para os funcionários dos
estabelecimentos”, pontuou.

Após a atividade, as três representantes de cada grupo
apresentaram as conclusões e iniciaram um debate sobre o tema

Vera Lúcia, representante da Visa de Santo André, mediou
o começo das discussões e abriu os trabalhos para as
apresentações das Vigilãncias de São Bernardo e Osasco

eventos

VISA DE CURITIBA APOSTA EM APROXIMAÇ ÃO COM SETOR

Depois da Grande São Paulo, o Workshop
Visas vai chegar a Curitiba. O encontro entre os
estabelecimentos e o órgão fiscalizador também
acontece pela primeira vez na cidade, no dia 13
de julho.

E é fundamental tanto para os restaurantes, que
podem conhecer o trabalho da Vigilância Sanitária,
quanto para nós, que vamos estar mais perto das
dificuldades que eles têm diariamente”, afirma.

Para a chefe do Serviço de Controle e
Monitoramento Sanitário da região, Sabrina Vianna
Mendes, a novidade chega para fazer com que todos
entendam as normas e o trabalho do órgão. “É
um momento de aproximação entre os dois lados.

O encontro em Curitiba será o quinto do projeto,
depois de Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre
e Grande São Paulo. “Venha participar desse
evento que vai ser um espaço de informação e
troca de experiências. Vale a pena conhecer!”,
convida Sabrina.

Para se inscrever, clique aqui

Reuniões

GT DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO TEM PALESTRA DA
AFRAC SOBRE CON CILIAÇ ÃO DE RECEBÍVEIS

Com sala cheia, Moacir Borri, coordenador do Grupo de Trabalho Meios de Pagamento da AFRAC, conversa com os associados sobre TEF dedicada

Com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a
conciliação de recebíveis com TEF dedicada, a
ANR promoveu, na última terça (28), palestra
do coordenador do Grupo de Trabalho Meios de
Pagamento da AFRAC (Associação Brasileira de
Automação para o Comércio), Moacir Borri.

O encontro foi transmitido, pela primeira vez, por
webconferência para todo o Brasil. “A ideia da ANR
foi fantástica. É um tema pouco explorado e os
estabelecimentos estão procurando mais informações.
A promoção desse encontro pela associação foi
extremamente importante”, afirmou o executivo.

reuniões

GT-TRIBUTÁRIO ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE A MUDANÇ A
NO C ÁLCULO DO ICMS DE RESTAURANTES
Na última quinta-feira (30), o GT-Tributário recebeu
a presença do advogado Luiz Pamplona, na sede da
ANR. Durante o encontro, o especialista apresentou
conteúdo e validade jurídicas do Convênio SeFaz
nº 42/2016, que autoriza os estados que praticam
regimes especiais de apuração do ICMS a criarem
um fundo de equilíbrio fiscal.
No entanto, a legislação não é clara, pois embora
autorize os estados a alterarem seus regimes,
não especifica como isso pode ser feito, sendo
interpretada de dois modos:
1. 10% dos benefícios recebidos para depósito no
fundo ou
2. reduzir em 10% o benefício recebido e depositar
esse valor no fundo
De toda a forma, o estado precisará mudar a legislação
e, por enquanto, não há qualquer alteração em São
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais.
Luiz Pamplona acredita que o evento foi bem
produtivo. “Por ser um tema atual e relevante, sobre
uma modificação do regime tributário do ICMS, o
assunto despertou o interesse do público”, disse.

O consultor jurídico da ANR, Luiz Pamplona, conversa com
os participantes do GT-Tributário sobre o conteúdo e validade
jurídicas do Convênio SeFaz nº 422016

“Houve grande participação também dos
associados que acompanhavam o encontro
remotamente”. Foi a primeira vez que a reunião foi
transmitida pelo sistema de webconferência para
fora de São Paulo.

Acontece

DESTAQUES DA PLENÁRIA
Agendada para o dia 7 de julho, às 15h, a 3ª Reunião
Plenária de 2016 discutirá temas como a “Convenção
Coletiva do SINTHORESP” e a “Reunião na
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo”,
com foco em crises contra a saúde pública.
Além das pautas principais, os associados
poderão discutir sobre o andamento do projeto
de lei que regulamenta as gorjetas e os
esclarecimentos do PROCON sobre a lei estadual
que regula a oferta de produto.

Ainda serão abordados acessibilidade em
restaurantes, a lei da Bahia que restringe a
publicidade infantil, projetos de lei que determinam
o fornecimento de canudos e guardanapos
embalados e esclarecimentos do PROCON sobre
a lei estadual que regula a oferta de produtos em
cardápios na internet.
Para participar do evento, que acontece na sede da
ANR, é necessário confirmar presença pelo endereço
comunicacao@anrbrasil.org.br.

em Debate

USO DO ÁLCOOL 70 SER Á TEMA CENTRAL DO GT-TEC

A próxima reunião do GT-TEC, marcada para o dia
5 de julho, próxima terça-feira, abordará a consulta
pública que a ANVISA deve preparar sobre a
utilização do álcool 70. Além disso,
o encontro também servirá para definir qual será
o quarto painel do Encovisas.
Responsáveis técnicos, gerentes e proprietários de bares
e restaurantes já podem se inscrever para o evento, que
acontecerá na sede da ANR. Para confirmar presença
ou tirar dúvidas, por favor, encaminhe um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br.

novidade

SERVIÇO DE VALET DEVE INFORMAR
ONDE ESTACIONA VEÍCULOS

Um projeto de lei, que obriga as empresas
prestadoras de serviços de manobristas a
informar aos clientes o local onde o carro será
estacionado, foi aprovado recentemente na
Assembleia Legislativa do Paraná. Antes de ser
enviada ao governador, a proposta deve passar
por redação final. Caso seja sancionada, a lei
entra em vigor assim que publicada no Diário
Oficial da União.
A iniciativa surgiu após o alto número de
reclamações realizadas recentemente nas unidades
do PROCON da região. O deputado estadual Felipe
Francischini (SD), autor do projeto, acredita que é
preciso trazer mais tranquilidade aos proprietários
dos veículos. Além do aviso por escrito, o projeto
de lei determina ainda que o ticket entregue ao
cliente apresente dados da empresa, identificação

da marca, modelo, placa e horário em que o
veículo foi recebido.
Os serviços de valet são comuns em casas noturnas,
bares, restaurantes e shoppings. Nesses locais, os
manobristas estacionam os veículos dos clientes em
pontos diferentes dos estabelecimentos. Por lei, as
empresas não podem utilizar as vias públicas para a
prática deste serviço.

benefícios

ASSOCIADOS TÊM DESCONTOS PARA AN UNCIAR
NO GUIA VI SITESP
A ANR - Associação Nacional de Restaurantes,
em parceria inédita com o São Paulo Convention
&Visitors Bureau (SPCVB), disponibiliza a todos os
estabelecimentos associados condições especiais
para anúncios no guia “Visite São Paulo”.
Repleto de informações sobre gastronomia, cultura,
serviços e entretenimento, o livro tem como públicoalvo os profissionais e empresários dos segmentos
de turismo e eventos, empresas corporativas e
diretoria de entidades associativas.
As três mil unidades do guia são distribuídas nos
principais hotéis da cidade e apresentam conteúdos
sobre os melhores bares e restaurantes. Aproveite
essa oportunidade!
Mais informações por e-mail sara@visitesaopaulo.com
ou no (11) 3736-0609.

Legislação

POSSÍVEL MUDAN Ç A NA LEI DO SILÊNCIO
GERA POLÊMIC A NO DF
As legislações específicas para controlar a
emissão de ruídos, conhecidas como Leis
do Silêncio, costumam dividir opiniões
e afetar significativamente o funcionamento de bares e restaurantes das
cidades que as implantam.

(PT), que prevê o aumento do índice de ruído máximo para áreas residenciais de 65
para 75 decibéis durante o dia. À noite,
a modificação seria de 55 para 70.
Outras alterações previstas no
projeto de lei são a extinção da
denúncia anônima e a possibilidade de fazer a medição do som no
local onde se encontra o denunciante e não apenas na fonte emissora, o
que aumenta a polêmica.

Brasília é um desses locais e a polêmica do momento é sobre a possibilidade de mudança na legislação. No
dia 30 de agosto deve acontecer a votação da proposta do deputado Ricardo Vale
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