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GORJETAS E VALET FORAM TEMA PRINCIPAL DA 5ª PLENÁRIA DE 2013
Os associados da ANR participaram na última
quinta-feira (31) da 5ª Reunião Plenária do ano.
O encontro foi conduzido pelo vice-presidente
da associação, Sérgio Kuczynski, e pelo consultor
jurídico, Carlos Augusto.
A PLC 57/2010, que regulamenta o rateio das gorjetas, voltou a ser pauta do encontro. A novidade,
anunciada por Carlos Augusto, foi a decisão da
Comissão de Constituição e Justiça em realizar
audiência pública para melhor discutir o assunto. Caso o projeto seja aprovado, o aumento dos
custos será de até 2,5% para aqueles estabelecimentos que optam por lucro real ou presumido.
Destaque também para a decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que desobriga os associados da ANR de obterem o Termo de Permissão de
Uso para exploração do serviço de valet na cidade de São Paulo. Além disso, os associados foram
informados da consulta da ANR junto ao governo
do Estado do Paraná sobre a obrigatoriedade da
indicação nos cardápios da quantidade de calorias e presença de glúten e lactose. A ANR quer
esclarecimentos sobre a quantidade de cardápios por restaurante que devem ter a indicação.

PARA A ANR, O AUMENTO DO IPTU
DIMINUI AINDA MAIS A MARGEM
DE LUCRO DO SETOR
A ANR foi procurada pela Folha de S.Paulo
na última semana para se posicionar sobre o
aumento do IPTU em São Paulo. Erik Momo,
conselheiro da ANR e proprietário da 1900
Pizzeria, falou em nome da associação
sobre o encargo. Segundo ele, o reajuste
representa mais um custo impactante para
o empresariado e a população em geral.
“O aumento do imposto faz com que a
margem de lucro do segmento caia ainda
mais”, diz Momo. Segundo ele, o setor não
cogita repassar o aumento ao consumidor,
sobretudo em um ano que já foi difícil para a
economia e para o segmento.
“Sem dúvida é mais um aperto. Nós já
pagamos caro por algo que não temos”,
afirma Momo em referência à contrapartida
em serviços públicos que deveria haver na
cidade. “A gente vai pagar ainda mais caro
pelo quê?”, questiona.
A Câmara de São Paulo aprovou na semana
passada o aumento de IPTU na cidade para
2014. Os reajustes serão de até 35% para
imóveis comerciais. A reportagem da Folha
sobre o impacto do aumento do IPTU no
setor deve ser publicada no caderno Comida
desta quarta-feira, dia 6.

O andamento do Projeto de Lei que pretende
proibir a venda de foie gras em São Paulo foi
outro assunto do encontro. Carlos Augusto lembrou aos associados que a regulamentação de
consumo e produção é competência do governo federal e, portanto, o município não pode legislar sobre o assunto. Dessa forma, a proibição
de foie gras seria inconstitucional.
A utilização pela Receita Federal de informações de administradoras de cartão de crédito
para a cobrança de impostos foi outra polêmica
levantada durante a reunião. A próxima Plenária está agendada para 12 de dezembro. Para
mais informações, consulte a ANR pelo e-mail
comunicacao@anrbrasil.org.br.

SPED SOCIAL VAI ʻREVOLUCIONARʼ
MODELO DE REGISTRO DE
EMPREGADOS; SAIBA COMO NA
REUNIÃO DO GT-RH

Nesta quinta-feira (7), acontece na sede da ANR a 10ª
reunião do Grupo de Trabalho de RH (GT-RH). O evento
é voltado para profissionais de RH de restaurantes, com
início às 15h30 e término às 17h. A advogada Andrea
Carolina da Cunha Tavares estará à frente da reunião.
O Sistema Público de Escrituração Digital, o Sped
Social, é o principal tema da pauta. O sistema entra
em vigor em janeiro de 2014 e vai mudar a forma de
registro dos empregados. “Ele irá trazer um impacto
importante na área de recursos humanos. Por isso,
os associados devem estar alinhados e organizados
com as novas normas”, afirma Andrea Tavares.
Outros assuntos tratados serão a nova convenção
coletiva do Sindimoto; a remuneração e o plano de
carreira nos restaurantes; o projeto eSocial, do governo federal; as diferenças entre horistas e part time; e
os limites legais para intervalos e alimentações. Além
disso, ela ainda se dispõe a auxiliar os associados em
assuntos jurídicos. “Queremos que os associados tragam as dúvidas para debatermos e trocarmos experiências. Isso é muito enriquecedor”, diz Andrea.
O grupo também vai debater assuntos relacionados
ao atestado para licença amamentação e as sugestões
de temas para os próximos encontros. Mais informações pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.

PROGRAME-SE
13/11

5ª TURMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

Com o objetivo de apresentar os recursos disponíveis nas empresas para desenvolver novos
líderes e motivar os já existentes, o Workshop de Desenvolvimento de Lideranças acontece
dia 13 de novembro, às 14h30, na sede da ANR. O evento terá palestra e dinâmica de grupo e
será destinado a gestores de RH e interessados no aprimoramento de sua equipe.

19/11 10ª TURMA DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS
Capacitar manipuladores de alimentos para executarem suas tarefas de recebimento, armazenamento, produção e distribuição, de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação de
Alimentos, garantindo a qualidade e segurança deles e atendendo à Legislação Vigente é o objetivo do curso, destinado a colaboradores que recebem, armazenam, manipulam e distribuem
alimentos. O encontro está marcado para 19 de novembro, na sede da associação, das 8h às 17h.

21/11

MAIS UM EVENTO SEBRAE-SP / ANR :
“EMPRESA ORGANIZADA TEM MELHOR DESEMPENHO”

Em parceria com o Sebrae/SP, a ANR disponibiliza, dia 21 de novembro, às 15h, uma palestra
que orienta quanto à importância do planejamento, organização e controle de atividades, com
o objetivo de possibilitar o aprimoramento da gerência de sua empresa. O endereço para o
evento é Rua Clélia, 336 - E.R.C. Oeste. As vagas são limitadas, e os associados da ANR não pagam a inscrição. Garanta a sua presença pelos telefones 0800 570 0800 ou (11) 3832 -5210

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS E WORKSHOPS DA ANR
PODEM SER OBTIDAS PELO E-MAIL comunicacao@anrbrasil.org.br
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