Boletim Semanal de Informações
24 de abril de 2013

Edição Extra

ESTADO DE SÃO PAULO GANHA NOVO REGULAMENTO TÉCNICO
Na última sexta-feira (19) foi publicada
no Diário Oficial do Estado a Portaria CVS
5/2013, com o Novo Regulamento Técnico
para o comércio e serviços de alimentos do
estado de São Paulo.
O tema já está inserido na pauta da reunião
Plenária desta quinta-feira (25) e será
discutida na reunião de maio do Grupo de
Trabalho Técnico da ANR. Além de apresentar
as mudanças ocorridas, o GT-Tec vai avaliar

o potencial impacto sobre as rotinas de
procedimentos dos associados.
Assim como em todas as novas regulamentações
definidas para o setor, a ANR levará todas as
informações e orientações necessárias para que
os associados se adaptem à nova legislação.
O texto integral da Portaria CVS – 5 está
disponível na área restrita aos associados no
site da ANR. www.anrbrasil.org.br

ANR SOLICITA EXTENSÃO DE SENTENÇA QUE AUTORIZA
NOVOS ASSOCIADOS A SE INSCREVEREM NO PAT
A ANR entrou esta semana com uma nova petição
junto ao MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
– para estender uma sentença que permite
às novas filiais de associados e as empresas

que recentemente se filiaram à entidade se
cadastrarem no PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador – sem a necessidade da contratação
de um nutricionista a cada dois CNPJs.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM MG É PAUTA DE
ENCONTRO APÓS A PLENÁRIA
A ANR vai discutir as distorções causadas
pela Substituição Tributária às empresas
estabelecidas no estado de Minas Gerais
que adquirem produtos e insumos
de fornecedores de outros estados. O
encontro acontece logo após a reunião
Plenária do dia 25, às 17h, no mesmo
local – restaurante Badebec, localizado
no Hotel Radisson, da avenida Cidade
Jardim, 625, Itaim Bibi.
Um dos objetivos da reunião é colher
informações para embasar a linha de

atuação da entidade junto à Secretaria
da Fazenda mineira, com quem a ANR
já se reuniu recentemente para tratar
do assunto. Um dos pontos a serem
discutidos no encontro é a alíquota de
crédito presumido necessária para a
equalização da carga fiscal (ICMS) no
estado de Minas Gerais.
Confirme sua presença. Para mais
informações, entre em contato pelo
e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

GOVERNO LIBERA IMPORTAÇÃO
DE CAMARÕES DA ARGENTINA
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o
Ministro da Pesca Marcelo Crivella afirmou que
o governo brasileiro vai liberar neste semestre a
importação de camarão da Argentina. A importação
será limitada a 5 mil toneladas e Crivella acredita
que a ação não vai trazer retração para o mercado
nacional.
O ministro acrescentou que todos os cuidados
sanitários serão adotados pelo governo brasileiro
no processo de importação e que o limite foi
estabelecido junto à presidente Dilma Rousseff
após ponderações feitas pelo próprio ministério
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