
ARRASTÕES: ESTADÃO VOLTA A DESTACAR POSIÇÃO DA ANR
A atuação da ANR diante das autoridades para 
o combate aos arrastões foi destacada em 
reportagem sobre o assunto na última edição do 
Caderno Paladar, de O Estado de S. Paulo. O texto 
fala da movimentação de alguns chefs contra os 
arrastões, que deu origem ao movimento “Acorda 
Brasil: Juntos pela Vida”, que com manifestação 
prevista para o dia 4 de agosto, na Praça da Sé. Em 
visita aos editores do Caderno Paladar no dia 6 de 
junho, diretores e associados da ANR reforçaram 
o posicionamento da entidade de que o tema é 
assunto de segurança pública.

Desde os primeiros  arrastões, em 2011, a ANR tem feito várias reuniões com autoridades para cobrar 
um policiamento mais ostensivo nas áreas que registram mais ocorrências. Foram realizados vários 
encontros com representantes da Secretaria de Segurança Pública, do Comando da Polícia Militar e 
do próprio executivo estadual. Em junho de 2012, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, o próprio 
governador Geraldo Alckmin anunciava o aumento do policiamento em bairros de São Paulo com 
a maior incidência de arrastões. Depois de uma redução no segundo semestre de 2012, os casos 
passaram a ser mais frequentes este ano.

Até a primeira semana de junho já haviam sido registrados mais de 22 casos na capital (contra 18 
em 2012  no mesmo período).

A ANR seguirá sua gestão junto às autoridades para que assumam o verdadeiro papel do Estado de 
combater a violência e manter a segurança pública.
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O 2º Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, o 
ENCOVISAS, evento organizado pela ANR, acontece no 
dia 1º de agosto, mas os assuntos que serão abordados 
no evento já estão definidos. O encontro será dividido 
em quatro painéis com temas variados. A categorização 
dos restaurantes para os grandes eventos do país é tema 
do primeiro painel. 

O projeto-piloto para a categorização dos restaurantes, anunciado pelo Ministério da Saúde no 
último dia 13 de maio, tem o objetivo de fortalecer as ações de vigilância sanitária nos serviços 
de alimentação. Para discutir o assunto, estarão presentes o diretor da Anvisa, Jaime Cesar de 
Oliveira e a nutricionista e professora da universidade Anhembi Morumbi, Vera Kawasaki.

As inscrições já estão abertas e, para quem se inscrever até o dia 05 de julho, os valores variam de 
R$ 200 (associados) e R$ 300 (não-associados). Do dia 06 até 26 de julho, o valor da inscrição sai por 
R$ 250 (associados) e R$380 (não-associados). 

O 2º ENCOVISAS já conta com os patrocínios da Bayer, Grupo IMC, McDonald’s e Outback. Todas as cotas 
Ouro de patrocínio já foram vendidas. Para as modalidades de patrocínio Prata, Bronze e Hospitalidade ainda 
há disponibilidade. Informações pelos telefones 3083-1931 e 3082-2751.

AQUECIMENTO PARA O 2º ENCOVISAS

O Grupo de Trabalho RH da ANR reuniu-se na 
última quinta-feira (13) para discutir, entre 
outros assuntos, as consequências jurídicas da 
transferência de funcionários entre empresas de 
um mesmo grupo. Na reunião, a coordenadora 
do GT, Dra. Andrea Tavares, do escritório Dias e 
Pamplona, apresentou o tema e tirou as dúvidas 
dos 20 associados presentes sobre o assunto. 

Durante as discussões, o grupo contou suas 
experiências nos restaurantes e falou sobre 
a mudança de funcionários entre cidades ou 
estados. Posteriormente, o diretor executivo 
da entidade, Alberto Lyra, expôs a situação do 
projeto de lei que regulamenta a divisão de 
gorjetas em bares e restaurantes. Atualmente, o 
projeto está na pauta do Senado. 

Ao final da reunião, Andrea Tavares elogiou a 
participação efetiva dos associados e considerou 
a reunião muito positiva. “Para os próximos 
encontros, nós esperamos que os representantes 
contribuam com sugestões dos temas, tragam 
suas dúvidas e compartilhem suas experiências”.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS 
É DISCUTIDA NO GT-RH

GENTE NOVA NA ANR
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No último dia 13 de junho foi publicada, no Diário 
Oficial da União, a Medida Provisória 620, que amplia 
o prazo para que os comerciantes e prestadores de 
serviços se adequem à lei nº 12.741/2012. Também 
conhecida como a “lei da transparência tributária”, 
a nova regulamentação entrou em vigor na última 
segunda-feira (10 de junho), mas com a MP 620, 
os estabelecimentos ganharam 12 meses para se 
adequar à nova obrigatoriedade.

Devido a muitas reclamações de comerciantes que não tiveram tempo de fazer as adaptações necessárias, 
a Casa Civil encaminhou ao Congresso uma proposta para ampliar o prazo para a aplicação de multas e 
penalidades com base na nova lei. Por meio de nota oficial, a Casa Civil informou que “o poder público 
promoverá orientações educativas a respeito do conteúdo da matéria.” Assim, quem não cumprir a lei durante 
esse período não será multado, mas orientado quanto à necessidade de adaptação às novas regras.

A “Lei da Transparência Tributária” prevê que os consumidores devem ser informados sobre o valor 
aproximado do total de tributos federais, estaduais e municipais que influenciam diretamente no 
preço final de um produto ou serviço. A informação poderá ser passada para os clientes por meio 
das próprias notas fiscais, de painéis afixados em locais visíveis ou em qualquer meio eletrônico ou 
impresso disponível no estabelecimento. 

Desde o dia 05 de junho, já estão disponíveis para os associados da ANR três modelos de painéis 
informativos, cada um deles adequado para os regimes tributários existentes: lucro real, presumido e 
simples nacional. Confira mais informações no site da ANR.

AGORA NO DIÁRIO OFICIAL - LEI 
DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA 
É ADIADA EM UM ANO

É com prazer que a ANR anuncia a chegada de 
novos restaurantes. As duas unidades do bistrô 
francês Le Jazz Brasserie, em São Paulo (Pinheiros 
e Jd. Paulista), a matriz do bistrô Ruella, no 
Itaim Bibi (zona oeste da capital paulista) e o 

restaurante Chef Vivi são os novo sócios da ANR. 
A Nipa Rio, franqueada da rede McDonald’s, 
também passa a integrar a lista de associados 
com unidades do restaurante nos bairros de 
Ipanema e Madureira, no Rio de Janeiro.

O Grupo de Trabalho Técnico, GT-TEC, reuniu-
se na última terça-feira (11/6), na sede da 
Associação Nacional de Restaurantes. No 
encontro, mais de vinte associados elaboraram 
um documento para colaborar com as 
alterações da portaria CVS-5. Segundo a 
coordenadora do GT, Eliana Alvarenga, a ideia 
é propor sugestões que contribuam com a 
melhoria da legislação, além de esclarecer 
dúvidas em relação à interpretação da lei. 
“Esperamos ajudar no alinhamento dos 
procedimentos do município de São Paulo 
com os do estado”, disse Eliana.

A CVS-5 passou a vigorar em abril de 2013 
em substituição a CVS-6, de 1999. A norma 
estabelece e detalha critérios sanitários que 
devem ser observados por estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviço no setor de 
alimentação, em todo o estado de São Paulo.

GT-TEC PREPARA SUGESTÕES PARA 
NOVAS NORMAS SANITÁRIAS


