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Menos de duas semanas após a sua criação, o 
Comitê de Ética da ANR já começou a trabalhar. Na 
última quarta-feira, dia 10 de julho, ele se reuniu 
para definir os procedimentos operacionais para 
o seu funcionamento e as responsabilidades de 
seus membros na implantação do Código de 
Ética da entidade. Assim, ainda neste mês, os 

associados receberão o documento com o Termo 
de Concordância, o qual deverá ser assinado pelo 
representante da empresa e devolvido à ANR.

Além disso, o Comitê decidiu elaborar um modelo 
de Código de Conduta para facilitar a obrigatória 
implantação interna por seus associados ainda 
em 2013.

A ANR enviará em breve a seus associados o 
comunicado contendo o Código de Ética e as 
informações necessárias para a rápida adesão 
de todos. Trata-se de um grande avanço para a 
associação e todos os seus filiados, no sentido 
de construção de um ambiente de negócios com 
práticas mais éticas e justas.

Participaram da reunião: Sergio Kuczynski 
(Arábia), Silvia Levorim (Rodeio), Angel Testa 
(Ráscal), Salim Maroum (Outback), Alberto Lyra 
(ANR) e Carlos Augusto Pinto Dias, do Dias e 
Pamplona Advogados.

O primeiro semestre de 2013 foi bastante intenso 
com relação às atividades desenvolvidas pela ANR 
aos seus associados. Até agora, foram realizados 
15 edições de workshops, entre os quais: 

- Inglês para profissionais de restaurantes
- Desenvolvimento de lideranças
- Boas práticas de higiene e fabricação de alimentos
-  Primeiros socorros para profissionais de 

restaurantes (a ANR é a única entidade que 
promove esse tipo de treinamento) 

O número de eventos realizados apenas no 
primeiro semestre de 2013 já é superior a todo o 
ano de 2012 e representa quase o dobro dos que 
foram realizados ao longo de 2011.  Se também 
forem contabilizados nessa lista os encontros do 
GT-RH, GT-COM, GT-TEC e as reuniões plenárias, o 
número sobe de 15 para 32 eventos realizados só 
no primeiro semestre. Uma média de mais de cinco 
eventos por mês e superior a um por semana. 

O segundo semestre também promete ser agitado, 
já que além das reuniões periódicas dos grupos 
de trabalho e dos workshops a ANR organiza o 
2º Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias 
(ENCOVISAS), que acontece no dia 1º de agosto.

Ética em pratos limpos

aNr divulga balaNço de atividades do primeiro semestre

Na última semana a ANR foi destaque em 
reportagem publicada no jornal Valor Econômico 
e em outra matéria  do Bom Dia Brasil, telejornal 
da Rede Globo. O novo presidente da ANR, 
Cristiano Melles, foi o principal entrevistado 
na reportagem “Cardápio mais caro derruba 
receita de restaurantes”, manchete do jornal 
Valor Econômico da última terça-feira, dia 9. A 
matéria que também foi capa do caderno Empresas 
tratou sobre a queda da rentabilidade no setor de 
alimentação fora do lar, de cerca de 10%, em 2013. 

Já na Globo, a Associação foi a principal fonte  de 
uma reportagem sobre o aumento dos custos dos 
restaurantes no país. Dessa vez, quem representou 
a ANR foi o vice-presidente da entidade, Sérgio Kuczynski, que falou sobre a queda da rentabilidade 
dos estabelecimentos de alimentação fora do lar – de 12% a 15% para 8% a 9%, em 2013. A matéria 
também cita dados de um estudo desenvolvido pela ANR, que mostra um crescimento de 90% no 
preço dos aluguéis e 50% na mão de obra do setor entre os anos de 2009 e 2012.

aNr É destaque Na mídia

O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou 
no último dia 2 de julho a lei nº 15.060, de autoria 
do deputado André Soares (DEM), proibindo os 
restaurantes (que aceitam o vale-refeição) de 
restringir a aceitação do benefício a determinado 
dia, data ou horário.

Segundo o texto da lei “não são poucos os 
restaurantes que aceitam o vale-refeição somente 
no almoço e apenas de segunda a sexta-feira”. O 
documento também argumenta que isso exclui 
indevidamente os trabalhadores que exercem suas 
profissões no período noturno e nos fins de semana. 
Segundo o parlamentar, não há justificativa legal 
que corrobore essa atitude. 

A nova legislação vai entrar em vigor no próximo 
mês de agosto e quem descumprir a determinação 
estará sujeito às penalidades previstas no Código 
do Consumidor que vai desde multa até cassação 
da licença de funcionamento.

vale-refeição sem restrição

melhor eNteNdimeNto de tributos Na aNr com o 
gt-tributário
A ANR anuncia a criação a partir de agora de mais um 
Grupo de Trabalho, o GT-Tributário.  Destinado aos 
representantes das áreas financeiras e tributárias 
dos associados, que deverão informar à ANR os 
seus representantes.   As  reuniões serão realizadas 
no mínimo a cada dois meses. Nos encontros, serão 
analisados os diversos tributos incidentes sobre a 
atividade dos restaurantes, as principais mudanças 
em curso e quais os seus impactos sobre os 
resultados dos estabelecimentos. O funcionamento 
será a partir de agosto e a primeira reunião será 
marcada logo após a constituição do grupo. 

Além do novo GT, a ANR já conta com o Grupo de 
Trabalho de Recursos Humanos (GT-RH), o Grupo 
de Trabalho Técnico (GT-TEC), o Grupo de Trabalho 
de Comunicação (GT-COM) e o Grupo de Trabalho 
de Sustentabilidade.

O governador de Minas Gerais, Antonio 
Anastasia (PSDB) - foto abaixo -  publicou 
na quinta-feira (11) o decreto nº 46.274 que 
define que, a partir do próximo dia 1º de 
agosto os bares, restaurantes e lanchonetes 
do estado irão recolher um ponto percentual 
a menos do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 

 Com a nova regulamentação, a alíquota - que 
permanece em 4% para os demais setores - 
passa a ser de 3% para a alimentação fora do 
lar. Outra medida importante que também está 
inserida no decreto é que a partir do dia 1º de 
setembro será deduzido do cálculo do imposto 
devido a quantia  paga como gorjeta, desde que 
limitado a 10 % do valor da conta. Essa decisão 
vem atender a um pleito antigo do setor, e 
acontece pouco tempo depois de idêntica 
medida tomada no estado de São Paulo, fruto 
de extenso trabalho realizado pela ANR.

Anastasia justificou a desoneração. “Além 
de fortalecer o segmento também auxilia 
as pessoas que são obrigadas a fazer suas 
refeições fora de casa com frequência”, 
afirmou o governador.

goverNo de miNas gerais 
iNstitui icms meNor para bares, 
restauraNtes e laNchoNetes

semestre agitado: aNr promoveu 32 eveNtos Nos primeiros 
meses de 2013. mais de um eNcoNtro por semaNa.


