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Espírito Santo pode tirar gorjetas
da base de cálculo do ICMS
Agora, bares, restaurantes e hotéis do Espírito Santo também
podem excluir a gorjeta dada aos garçons da base de cálculo
do ICMS, imposto que incide sobre alimentos e bebidas comercializados nesses estabelecimentos.
De acordo com o Convênio ICMS n.70, “fica o Distrito Federal, o Estado do Espírito Santo e o Estado de São Paulo autorizados a excluírem a gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido
por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares,
desde que limitada a 10% do valor da conta”.
A medida, que acaba de ser aprovada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), já valia para o Estado de
São Paulo e para o Distrito Federal. Nessas duas últimas localidades, a conquista dessa permissão foi resultado de longo
trabalho conduzido pela ANR junto ao órgão do governo e
em parceria com os diretores e os associados da entidade.

1o Encovisas: Garanta sua vaga com valores especiais
Termina nesta segunda-feira, 2 de julho, o prazo de
inscrições com valores especiais para o 1° Encontro
Nacional de Vigilâncias Sanitárias (Encovisas), promovido pela ANR no dia 2 de agosto, das 8h30 às
17h, no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo.
Os valores, de R$170 para os associados e R$250
para os não associados, passam a ser R$190 e
R$280, respectivamente, depois desta data.
O evento reúne representantes da ANVISA e

de órgãos de vigilância sanitária de outras cidades como Campinas, Rio de Janeiro, Santo André
e São Paulo. Eles vão discutir as práticas de segurança alimentar exigidas em cada município.
Para garantir sua vaga, acesse o link http://
anrbrasil.com.br/new/encovisas.php e faça a
sua inscrição. Estabelecimentos que participarem com 5 profissionais ou mais ganham 5% de
desconto no valor total.

Agende-se para os próximos Grupos de Trabalho da ANR
Já estão marcados os próximos encontros dos grupos de trabalho da ANR. O grupo de Trabalho Técnico
(GT-TEC) se reúne no dia 10 de julho (terça-feira), às
14h, para discutir assuntos relevantes sobre especificações técnicas e sanitárias para restaurantes.
Dia 17 de julho (terça-feira) é a data da reunião do
Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH).
A partir das 15h30, os responsáveis por essa área

nos estabelecimentos debatem temas relacionados à contratação e
à gestão de profissionais.
Todos os encontros são realizados
na própria sede da ANR. Agende-se e
participe! Para mais informações, entre em
contato pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo
email comunicacao@anrbrasil.com.br .

Delícias a preços especiais
Especializada na fabricação de sobremesas Premium, a Mr. Bey acaba de
se tornar sócia-fornecedora da ANR e oferece preços especiais aos associados. O Petit Gateau sai com 10% de desconto e o Brownie, o
Cookie e a Torta Holandesa, com 5%.
Com quase sete anos de mercado, a marca nasceu da fusão da Holandesa & Cia – conhecida pela original receita de Torta Holandesa
– e da Alibey Alimentos Especiais, que colocou o Petit Gateau entre
as sobremesas mais vendidas no Brasil. O bom relacionamento comercial entre as duas empresas foi fundamental para o aumento do
mix de sobremesas e a ampliação do espaço de fabricação.
Para conhecer mais sobre a empresa, entre em contato pelo telefone
(11) 2663-2700 ou acesse o site http://www.mrbey.com.br .

Boas vindas aos novos associados
A ANR dá as boas-vindas a mais seis novos associados que passaram
a fazer parte da entidade. Confira quem são eles:
• Dell’ArteRistorante
• Franqueado McDonald’s - Hadid
• Franqueado McDonald’s - MMI
• La Grassa
• Praça São Lourenço – Vila Olímpia
• Praça São Lourenço – Alphaville
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