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Na próxima quinta-feira, 27 de junho, será 
realizada a terceira Reunião Plenária da ANR 
em 2013. O destaque do evento é a eleição do 
novo presidente e de todo o corpo diretivo da 
associação. O encontro também vai marcar a 
alteração do Estatuto Social da entidade para 
a criação do Comitê de Ética, assim como a 
aprovação do correspondente Código de Ética.

Além destes assuntos, serão discutidos na Reunião 
Plenária outros temas como o PLC 57 sobre 
gorjetas, a liminar obtida na justiça carioca impedindo o Procon - RJ de autuar associados da ANR 
que promoverem vendas de alimentos acompanhadas de brinquedos e brindes e a nova lei da 
transparência fiscal.

O encontro acontece às 15h no restaurante Praça São Lourenço. O endereço é Rua Casa do 
Ator, 608 – Vila Olímpia. Confirme sua presença pelo e-mail comunicacao.anr@gmail.com ou 
pelo telefone 3083-1931.

Plenária: anr elege novo Presidente e cria comitê de Ética

A Reunião Plenária de junho contará com a presença do 
Deputado Federal Guilherme Campos (PSD/SP) que irá 
discutir as taxas abusivas cobradas por operadoras de 
cartões de crédito e vale-refeição. O parlamentar será o 
responsável por abrir a reunião, que começa às 15h.

O deputado Campos faz parte da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e é um dos parlamentares mais ativos em pedir mais 
transparência das empresas de meios de pagamentos e 
vale-refeição. 

Em abril do ano passado, a ANR reclamou junto ao 
Ministério da Justiça e à Secretaria de Direito Econômico para que tomassem providências no sentido de 
combater os valores abusivos cobrados pelas empresas gestoras de vale-refeição.

Em março deste ano, a associação atendeu à solicitação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) e enviou dados sobre o relacionamento comercial entre os restaurantes com as administradoras. 
Os resultados apontaram que 95% dos pesquisados pagam taxas acima de 4,5% às empresas de vale 
refeição – 4% dos associados pagam acima de 7% - montantes considerados abusivos e desproporcionais, 
correspondendo ao dobro do valor do Pis/Cofins  recolhidos em alguns estados. Os associados afirmaram 
que cerca de 14% do faturamento de 2012 foram destinados a pagamentos a essas empresas. 

Plenária: dePutado guilherme camPos (Psd-sP) fala aos 
associados sobre taxas de cartão de crÉdito e de vale-refeição

A terceira palestra da série de eventos “Receita de 
Sucesso” organizada por meio de uma parceria 
entre o Sebrae-SP e a ANR, aconteceu no último 
dia 18 de junho. Iniciado em 2012, o projeto tem 
o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento 
da gestão de restaurantes, tratando de temas 
que impactam diretamente no aumento do 
faturamento e na redução de custos desses 
empreendimentos.

O terceiro encontro da série teve como tema 
o “Planejamento em Gestão de Pessoas e 
Segurança Alimentar”, com foco no recebimento 
e armazenamento de alimentos. Durante 
aproximadamente duas horas, a consultora 
técnica da ANR, Eliana Alvarenga, conversou 
sobre a importância do estoquista e como esse 
profissional pode ajudar os estabelecimentos a 
terem menos prejuízos. O encontro contou com a 
presença de 40 pessoas.

A palestra atraiu um público heterogêneo e foi um 
sucesso, de acordo com a consultora de projetos 
do Sebrae-SP e uma das responsáveis pelo “Receita 
de Sucesso”, Ana Guimarães. “Entre os profissionais 
que vieram estava um dos responsáveis pelo setor 
de compras do Fasano e também uma senhora, 
chamada Elisabete, que é dona de uma lanchonete 
pequena. Dando uma breve olhada na pesquisa de 
qualidade que aplicamos após o evento, percebi 
que foi um dos eventos que mais agradou. Estamos 
interessados em qualquer outra palestra da Dra. 
Eliana”.

O próximo encontro acontece nesta terça-feira 
(25/06), com o tema “Controles Financeiros: 
Financiamentos e Controle de Custos”. O evento 
é realizado na sede do Sebrae, em São Paulo. O 
endereço é Rua Vergueiro, 1071 – Paraíso.

anr e sebrae: 
uma receita de sucesso 
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A matéria intitulada “Casas de SP se adaptam à nova lei da nota fiscal”, publicada no dia 19 de junho no 
caderno Comida, da Folha de S. Paulo, destacou a posição da ANR referente à lei nº 12.741/12, também 
conhecida como “lei da transparência tributária e da nota fiscal”. A nova regra, que obriga a discriminação 
de tributos sobre produtos e serviços, entrou em vigor no último dia 10 de junho. No entanto, os 
estabelecimentos que não se adequarem à obrigação só poderão ser multados a partir do segundo 
semestre de 2014. A regulamentação prevê que os tributos sejam especificados na própria nota fiscal 
emitida ao cliente ou em painéis com os percentuais dos impostos cobrados. 

A ANR é favorável à transparência e, desde o dia 5 de junho, disponibiliza modelos de placas para os 
seus associados.  A reportagem destacou essa ação e trouxe o depoimento do diretor-executivo da ANR, 
Alberto Lyra, sobre o tema. “A nova lei vai ajudar o consumidor a compreender o custo de manter um 
restaurante”.

lei da nota fiscal: Posição da anr É destaque em matÉria da 
folha de s. Paulo 

Para um jovem estudante, uma oportunidade de 
estágio fica marcada pelo resto da vida e a empresa 
permanece em sua mente como a primeira a dar uma 
oportunidade quando a sua experiência profissional não 
excedia poucas linhas no currículo. Já para a empresa, 
a contratação de aprendizes e estagiários garante 
uma força de trabalho jovem e motivada a apresentar 
um bom desempenho. A ANR tem uma parceria com 
o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que 
permite aos seus associados contratar aprendizes e 
estagiários de uma maneira mais fácil e rápida.  

O CIEE auxilia no recrutamento e na gestão do plano de estágio dos jovens profissionais, oferecendo 
assistência técnica, jurídica, atendimento personalizado e desconto de 30% na contribuição institucional.  
Ao participar desse convênio, o associado da ANR garante, gratuitamente, os seguintes benefícios aos 
jovens profissionais: seguro contra acidentes pessoais; oficinas de capacitação; relatório de estágio 
acompanhado pelo CIEE; fundo de assistência ao estagiário. 

O CIEE, com quase meio século de existência, é uma instituição filantrópica, mantida pelo 
empresariado nacional, de assistência social, sem finalidades lucrativas e que trabalha em prol da 
juventude estudantil brasileira.

Parceria entre anr e ciee facilita a contratação de 
estagiários e aPrendizes

Um dos temas centrais do 2º Encontro Nacional 
de Vigilâncias Sanitárias, o Encovisas, será o 
Painel “Dificuldades da aplicação simultânea de 
legislações sanitárias municipais e estaduais”. O 
evento, que é organizado pela ANR no dia 1º de 
agosto, está dividido em quatro apresentações 
com temas variados.

O objetivo deste painel é mostrar e explicar 
ao público presente a dificuldade que os 
restaurantes têm para se adequar às diferentes 
legislações aplicadas em cada cidade e 
estado do país. A apresentação será feita pela 
nutricionista Rosana Lobo, que faz parte do 
GT-TEC da ANR. Em seguida, representantes da 
Anvisa, da vigilância sanitária do Rio de Janeiro 
e uma advogada especialista em direito 
sanitário comentarão o assunto.

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, Outback, Spoleto 
e Laboratórios Mattos & Mattos. Todas as cotas 
Ouro de patrocínio já foram vendidas. Para as 
modalidades Prata, Bronze e Hospitalidade 
ainda há disponibilidade. Informações pelos 
telefones 3083-1931 e 3082-2751.

encovisas discute diferenças 
nas leis sanitárias das 
grandes cidades


