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boletim informativo

Destaque

Financiamento de restaurantes é tema
do 10º Ciclo de Debates ANR

Em sua palestra, Ana Paula Paschoini, do BNDES, esclareceu as principais dúvidas de quem busca financiamento

“Modelos de financiamento para restaurantes” foi o
tema da 10ª edição do Ciclo de Debates promovido pela ANR na quinta-feira, 21 de julho. O evento,
que aconteceu na sede da entidade, no Itaim Bibi,
em São Paulo, contou com a presença de representantes de grandes empresas e entidades da área
de financiamentos, como BNDES, Desenvolve SP,
Santander e Getnet.

disse. Em seguida, Elton Alcântara, superintendente para Parcerias, Universidades e Clientes Middle
da Getnet, empresa do grupo Santander, reforçou
que a parceira feita com a ANR garante crédito aos
associados com taxas bem atrativas.
Para finalizar, Ana Paula Bernardino Paschoini, gerente do Departamento Regional Sul do BNDES, e Vera
Lúcia Guedes Teixeira, administradora do BNDES, explicaram sobre os financiamentos que o banco público
disponibiliza. Elas abordaram, inclusive, o Finame, que
tem foco em máquinas e equipamentos, e é bastante
procurado por donos de bares e restaurantes.

O gerente de Negócios e Operações da Desenvolve
SP, Rafael Bergamaschi, abriu a programação apresentando as linhas de financiamento disponíveis
para os empresários tanto com recursos da agência, como do BNDES. “Oferecemos taxas a partir
de 0,68% ao mês”, frisou. Ele afirmou também que
a necessidade de investir em inovação é uma das
maiores demandas dos empresários nos dias atuais.
“Soluções inovadoras que ajudam a reduzir custos
da operação são fundamentais neste momento de
crise econômica”, completou.

Na opinião de Alberto A. Lyra, diretor executivo da
ANR, o evento atingiu seu objetivo, que era reunir um forte elenco de instituições que oferecem
diversos tipos de financiamento. “Foram passadas
informações fundamentais para a correta tomada
de decisões pelo empresário diante da necessidade
de buscar crédito”, ressalta.

Marcelo Aleixo, que responde pelas áreas de Segmentos e Produtos para Micro, Pequena e Média
Empresa no Banco Santander, deu continuidade
ao evento falando que os restaurantes estão entre
os cinco setores prioritários para o banco. “Temos,
inclusive, soluções específicas para as franquias”,

O associado Mauro Augusto Gomes, do McDonalds,
avaliou positivamente a iniciativa da ANR. “Pudemos conhecer alternativas bem interessantes para
que os empresários do setor possam inovar e financiar reformas”, disse.

Elton Alcântara da Getnet mostrou aos associados as vantagens
que a parceria com a ANR garantem

Rodrigo Santos, Marcelo Aleixo, Rafael Bergamaschi, Ana Paula Paschoini e Vera Teixeira, palestrantes da 10ª edição do Ciclo de Debates

legislação

ANR CONQUISTA VITÓRIAS NA JUSTIÇA PARA ASSOCIADOS
DE SÃO PAULO E CAMPO GRANDE
A ANR comemora duas conquistas importantes para
o setor de alimentação fora do lar. Por conta de duas
Ações de Inconstitucionalidade, aceitas pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e de Campo Grande, a
associação conseguiu impedir a aplicação de leis que
previam descontos para clientes operados no Estado
de São Paulo e na capital sul-mato-grossense.

Com essa conquista, os restaurantes de São Paulo
e de Campo Grande não estão mais obrigados a
oferecer descontos, ou meias porções, para consumidores que comprovarem a submissão à cirurgia
bariátrica ou qualquer tipo de procedimento similar
à redução do estômago. Os estabelecimentos ficam
também isentos de multas.

encontro

GT-SA TERÁ VISITA AO PÁTIO DE COMPOSTAGEM DA
SUBPREFEITURA DA LAPA
Os participantes do próximo Grupo de Trabalho de
Soluções Ambientais (GT-SA), vão visitar o pátio de
compostagem da Subprefeitura da Lapa, que integra
o projeto feiras e jardins sustentáveis, no próximo dia
26 de julho. Durante o encontro, será possível acompanhar o procedimento do manejo dos resíduos e o
abastecimento das leiras.
Segundo o coordenador de programa, Diego Vieira,
a visita é de extrema importância para os associados
da ANR. “Eles poderão observar a valorização do resíduo sólido orgânico e o manejo dos provenientes
de feiras livres”, explica.

o momento em que o resíduo fresco é encaminhado
para a compostagem. “É muito interessante para os restaurantes saber como tudo funciona”, completa Vieira.

No encontro, os associados também terão a chance de
acompanhar todo o procedimento de alimentação, desde

Para participar do evento é necessário confirmar presença pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.
O encontro será na Av. José M. de Faria, 487, Lapa de Baixo.

Acontece

SAT FISCAL: SISTEMA TEM LENTIDÃO PARA
CADASTRAMENTO DE CUPONS FISCAIS E NOVOS
PONTOS DE VENDAS

Na última semana, diversos associados da ANR
enfrentaram problemas para utilizar o sistema SAT
da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Devido a
uma lentidão, os estabelecimentos não conseguiam
registrar o cupom fiscal e nem cadastrar novos
PDVs, o que inviabilizava a abertura de novas lojas.
Segundo o informativo nº 022/2016, disponível
na íntegra no site da ANR, a entidade entrou em
contato com o SeFaz-SP, solicitando posicionamento
e orientação sobre o problema. O órgão encaminhou
resposta confirmando a lentidão temporária.
A Secretaria informou ainda que os estabelecimentos
que desejarem podem enviar manualmente as
cópias de segurança dos Cupons Fiscais Eletrônicos
pelo Sistema de Retaguarda, diretamente pelo
www.fazenda.sp.gov.br/sat.

reunião

“EQUIPAMENTOS: TERMINAIS, IMPRESSORAS E SERVIDORES”
É TEMA DO PRÓXIMO GT-TI
Agendada para terça-feira (26), a próxima reunião do
Grupo de Tecnologia da Informação traz aos associados mais uma discussão importante para o setor.
Dessa vez, a pauta será “Equipamentos: terminais,
impressoras e servidores”, com apresentação de Gilson Shimizu, diretor da empresa 4Next.
Segundo Gilson, serão abordados a importância e o ganho
de produtividade em estabelecimentos automatizados.
“Os associados precisam constantemente se atualizar sobre equipamentos e soluções de tecnologia que possam
aumentar a produtividade do seu negócio”, afirma.
Além disso, os associados poderão participar da reunião de preparação com a equipe de TI da Secretaria
da Fazenda de SP para tratar das questões de emissão de cupom fiscal no sistema SAT Fiscal e do cadastramento de novos PDVs. Também haverá espaço
aberto para sugestões dos participantes.
Para participar do evento, que acontece na sede da instituição entre 9 e 11h, é necessário entrar em contato
por meio do e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.
Também é possível acompanhar pelo sistema de webconferência, solicitando o acesso pelo mesmo e-mail.

workshop

WORKSHOP CIPA SERÁ REALIZADO NO INÍCIO DE AGOSTO

No dia 4 de agosto, a sede da ANR, em São Paulo, receberá o Workshop da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). No evento,
o assunto principal será a importância dos
estabelecimentos possuírem um responsável para o cumprimento das Normas
de Segurança, Lei nº 6.514/1978 e Portaria 3.214/1978, do TEM.

O encontro será conduzido por Marco Antônio Rodrigues, técnico em Segurança do Trabalho e professor no curso de Segurança do Trabalho do
Senac e Escola Argos. Rodrigues também
é gerente da empresa de Medicina Ocupacional com atendimento a clientes
de diversos segmentos – metalúrgicas, alimentação, hotelaria, tecelagem, serviços, entre outros.

O workshop irá abordar o histórico da
Segurança do Trabalho, os riscos no
ambiente, as responsabilidades jurídicas das empresas, utilização correta dos
equipamentos de proteção individual, inspeções
de segurança e requisitos básicos a serem atendidos.

O curso acontece das 9h às 17h e sai
R$ 90 para associados e R$ 180 para não
associados. Os valores podem ser pagos
via depósito em conta ou com cartões Visa e
Mastercard (débito ou crédito).

Para se inscrever no encontro ou tirar alguma dúvida,
por favor, encaminhe um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br

legislação

EM SANTA CATARINA,
LEI PREVÊ MULTA A
ESTABELECIMENTOS QUE
IMPEDIREM AMAMENTAÇÃO
Em vigor desde 6 de julho, a lei 16.396/2014 garante
que as mães possam amamentar os filhos nas dependências de todos os bares e restaurantes do estado.
O projeto é de autoria da deputada estadual Angela
Albino (PCdoB) e foi aprovado no dia 6 de maio na
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
De acordo com o texto da lei, a fiscalização será realizada pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos
de atribuições. Os estabelecimentos que não cumprirem a medida serão penalizados com multas que vão
de R$ 2 mil a R$ 40 mil.

mercado

PIZZA HUT CHEGA A PRAIA GRANDE
O modelo será no formato SuperDelco, uma unidade
menor, com espaço para acomodar aproximadamente 60 pessoas. “A marca sempre foi muito desejada
na região e os consumidores estavam esperando
pela chegada da rede”, diz Alex Piton, franqueado
Pizza Hut na região. O cardápio traz a novidade do
Slice Bar, parecido com o serviço de Self Service.
No almoço serão servidas saladas entradas, sobremesas e bebidas

Após dez anos sem Pizza Hut, a Baixada Santista recebeu uma nova unidade da rede no começo do mês
de julho, no Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande.
A inauguração inicia o plano de crescimento da marca
no litoral sul de São Paulo. Para o diretor de expansão, Augustin Dominguez, a região é importante para
a consolidação da Pizza Hut em todo o estado. “Sempre esteve em nosso radar e esperávamos o momento
certo para a abertura da primeira loja”, afirma.

www.anrbrasil.org.br
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