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BraSIl, Campeão doS juroS altoS noS CartõeS na 
amérICa latIna
O Brasil é o país da América Latina que tem as 
maiores taxas de juros para cartões de créditos, 
segundo levantamento da PROTESTE Associação 
de Consumidores. A entidade comparou a média 
cobrada nas operações dessa modalidade no Bra-
sil com as de outros seis países (Argentina, Chile, 
Colômbia, Peru, Venezuela e México) e constatou 
que o consumidor brasileiro paga as maiores ta-
xas do continente, apesar da queda da Selic.

Os brasileiros que recorrem ao crédito rotativo 
dos cartões pagam juros anuais de 323,14%  – 

valor calculado com base nos percentuais ado-
tados pelos principais bancos e financeiras do 
Brasil. O Peru, que possui a segunda maior taxa 
da América Latina, cobra 55% ao ano. A Colôm-
bia registra o menor índice do continente, com 
29,83% anuais. 

A ANR já se posicionou perante o Ministério 
da Justiça e a Secretaria de Direito Econômico, 
pedindo providências para reduzir os juros e va-
lores cobrados dos restaurantes pelas empresas 
administradoras de cartões de alimentação.

Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de 
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.

As edições anteriores do Boletim ANR estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br. 

www.linhascomunicacao.com.br

BanCo de horaS em reStauranteS? SIm, é poSSível
Os restaurantes já podem usar o sistema de banco de horas para seus funcionários, 
conforme afirmou a advogada da ANR, Andréa Tavares, durante o último Grupo de 
Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH) da entidade. 

Ela ressaltou, no entanto, que, antes de optar pelo sistema, os associados de-
vem checar se não há qualquer regra local que impeça a implementação. “É ne-
cessário verificar se essa possibilidade consta em acordos ou convenções coleti-
vas para a categoria, pois o banco de horas só pode ser adotado caso esteja em 
concordância com a regulamentação municipal de cada cidade”, disse.

Iniciativa da ANR, o 1o Encontro Nacional de Vi-
gilâncias Sanitárias (Encovisas) já é um sucesso 
mesmo antes de sua realização, no próximo dia 
2 de agosto (quinta-feira) , no Centro Brasileiro 
Britânico, em São Paulo. Todas as vagas dispo-
níveis para o evento já foram preenchidas. Por 
esse motivo, desde a última quinta-feira (19), as 
inscrições feitas pelo site da ANR passaram a ir 
para uma lista de espera e estão sujeitas a con-
firmação posterior. 

O evento tem como objetivo discutir as princi-
pais práticas de segurança alimentar adotadas por 
restaurantes. Representantes da Organização Pan-
-Americana da Saúde (OPAS/OMS), da Anvisa e de 
vigilâncias sanitárias de cinco cidades (Campinas, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) 
participam do encontro. 

Em caso de dúvida, entre em contato pelo tele-
fone (11) 3083-1931 ou pelo email comunicacao@
anrbrasil.org.br

1° enCovISaS: vagaS eSgotadaS

relógIo de ponto Com valoreS eSpeCIaIS 
A ANR fechou uma parceria com a Dimep Sistemas para que os asso-
ciados da entidade adquiram ou troquem seus relógios de pontos a 
preços especiais. Os descontos para afiliados variam de 5% a 20% e va-
lem para os modelos REP – Miniprint e Printpoint II, relógios de ponto 
homologados e que atendem às exigências da Portaria 1510/09 MTE. 

Caso haja um aparelho (de qualquer marca) para troca, o estabelecimento ganha 100 reais de bônus. 

Fundada em 1936, a Dimep comercializa marcadores de tempo, além de sistemas de ponto e controle de 
acesso de pessoas e veículos. Hoje, a empresa abastece mais de 60% do mercado interno brasileiro e exporta 
para outros países da América Latina, Europa e África. No Brasil, são mais de 86 pontos de venda. 

Para mais informações sobre a parceria, entre em contato com a central de atendimento da companhia, pelos 
telefones (11) 3646-4000 (para São Paulo e Grande São Paulo) e 0800 666 1000 (para demais regiões). 

CoNheçA mAis soBRe os modelos que fAzem pARte do ACoRdo: 

• Miniprint: Com design inovador e baixo custo, tem duas portas USB 
externas, memória para mais de 1,5 milhões de registros de ponto e 
capacidade de gerenciamento de até 50 usuários. 

• Printpoint II: Tem duas portas USB  e consegue imprimir 7500 tíque-
tes por bobina. Com capacidade de gerenciamento de 20 mil usuários, 
o modelo inclui ainda leitor biométrico ótico de alta resolução. 


