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SECRETARIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PEDE
ALTERAÇÕES NO TEXTO E RETIRADA DE URGÊNCIA NA
VOTAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA GORJETA
Na última quarta-feira (22/05), o ministro da
Secretaria de Micro e Pequenas Empresas,
Guilherme Afif Domingos (PSD-SP), solicitou ao
presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL)
a retirada do requerimento de urgência ao projeto
de lei que regulamenta a gorjeta em restaurantes e
estabelecimentos similares. De acordo com Afif, as
microempresas seriam prejudicadas com o texto,
que criaria mais burocracia para o setor.
Em entrevista à Agência Estado, o senador
Lindbergh Farias (PT-RJ), relator do projeto,
concordou com a proposta do ministro, mas
defendeu a votação do atual texto no plenário do
Senado, de forma que as alterações sejam feitas por
meio de regulamentação. Segundo o parlamentar,
uma modificação a esta altura faria com que o
documento retornasse à Câmara dos Deputados,
o que atrasaria a entrada em vigor da lei. O projeto
segue na pauta para votação no Senado.

ANR NA MÍDIA: “COM CUSTOS ALTOS, LUCRO DOS
DONOS DE RESTAURANTES É CADA VEZ MENOR”
A Folha de S. Paulo publicou na última edição
do caderno Comida (22/05) um artigo assinado
pelo vice-presidente da Associação Nacional
de Restaurantes, Sérgio Kuczynski, a respeito
dos custos da operação de restaurantes na
cidade de São Paulo.
Intitulado “Com custos altos, lucro dos donos de
restaurante é cada vez menor”, o texto mostra
as dificuldades e desafios de se manter um
estabelecimento de alimentação fora do lar
em São Paulo, tendo como base uma série de
informações levantadas por um estudo realizado
pelo consultor financeiro Nilton Guedes.
“O aumento médio dos custos dos restaurantes entre 2008 e 2012, com aluguéis e condomínios, foi de
90,9%. Ou seja, praticamente dobrou em quatro anos. No mesmo período, os preços nos cardápios subiram
25%. Já os salários aumentaram 49,5% - bem acima da inflação e do próprio dissídio da categoria (27,4%).
Essa alta se dá, sobretudo, pela concorrência acirrada no setor. Além da evolução dos custos tradicionais,
surgiram novas demandas, como o maior investimento em segurança”, diz.
O texto também pontua outros aspectos importantes, como os altos investimentos necessários para
se abrir um novo restaurante e importantes ações praticadas pelo setor. O artigo destaca o combate
ao desperdício e a capacitação profissional contínua, ambos com o objetivo de equilibrar a equação de
qualidade no serviço e no produto, preços e resultados.
O artigo na íntegra, está disponível no site da ANR. Leia o texto aqui.

GT-COM ACONTECE AMANHÃ E TRAZ ESPECIALISTA EM
COMUNICAÇÃO INTERNA. AGENDE-SE!
Amanhã acontece a reunião de maio do Grupo de
Trabalho de Comunicação (GT-COM). A convidada
especial do encontro é Silvia Candal, sócia-diretora
da Candal Comunicação, empresa especializada
em comunicação interna. Na ocasião, a jornalista
vai falar sobre as melhores estratégias para a
comunicação interna dentro das empresas, desde
grandes corporações, até negócios menores.
Sílvia é jornalista com pós-graduação em Gestão
Estratégica em Comunicação Organizacional
e acumula mais de 25 anos de experiência

em Comunicação Empresarial, planejamento
estratégico e campanhas de comunicação, edição
de house-organs e de publicações impressas
e eletrônicas, comunicação integrada e em
organização de eventos.
Além da participação da jornalista convidada, o GT-COM
também vai discutir as estratégias de comunicação
da ANR sobre a nova regulamentação da gorjeta,
que tramita no Senado, e as recentes discussões na
imprensa a respeito dos preços praticados pelos
restaurantes, sobretudo em São Paulo.

SISTEMA SPED: CONTAGEM
REGRESSIVA PARA A IMPLANTAÇÃO

BOAS PRÁTICAS PARA
ESTOQUISTAS DE ALIMENTOS
A especialista em gestão de RH Nilza Machado
apresentou, na última terça-feira (21/05), aos
membros do GT-RH o funcionamento do SPED,
sistema público de escrituração digital que vai ser
implantado pela Receita Federal. Este instrumento
vai unificar a recepção, validação, armazenamento e
autenticação de livros e documentos que integram
a escrituração comercial e fiscal por meio de um
fluxo único de informações.
Uma série de obrigações da EFD-Social (Escrituração
Fiscal das Obrigações Previdenciárias, Fiscais e
Trabalhistas do Empregador) passarão para este
sistema, como o Livro de Registro de Empregado,
Folha de Pagamento, Rais, Caged, Dirf, Manad
e Comunicação de Acidente do Trabalho. A
compreensão do funcionamento da ferramenta
é fundamental para o setor, uma vez que sua
obrigatoriedade se dá já em janeiro de 2014.
O encontro também falou sobre os detalhes do
projeto de lei aprovado pelo CAE do Senado que
regulamenta a gorjeta, assim como a recente Lei
12.812, que acrescenta um artigo à CLT, ampliando
a estabilidade provisória de funcionárias gestantes,
mesmo em caso de confirmação de gravidez durante
o aviso prévio trabalhado ou indenizado.

A ANR organiza no dia 12 de junho a 3ª turma
do workshop Boas Práticas para Estoquista de
Alimentos. O objetivo do treinamento é capacitar
estes profissionais para os procedimentos na
gestão das rotinas do estoque de restaurantes.
O curso aborda os aspectos higiênicos sanitários
e controles para o correto recebimento e
armazenamento de alimentos, de acordo com
Portaria N° 2.619/11, de 2011 - SP e outras
legislações correlatas.
Com oito horas de duração (das 8h às 12h e das
13h às 17h), o treinamento é comandado pela
consultora técnica da ANR, Eliana Alvarenga, e
está dividido em três partes: palestra dialogada,
dinâmica de grupo e demonstração prática.
O investimento é de R$ 220,00 para associados
que se inscreverem até o dia 31/05 e R$ 280,00
após esta data. Para não-associados, o custo é de
R$ 320,00 e R$ 360,00, respectivamente. Os valores
incluem um CD com a apostila.
O workshop acontece na sede da ANR e os
interessados devem se inscrever pelo e-mail
comunicacao.anr@gmail.com. As vagas são
limitadas.
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