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eSocial vai revolucionar o rH daS empreSaS. prepare-Se!

WorkSHop terá dinâmicaS de grupo e paleStra para  
formar lídereS naS empreSaS

No último dia 4 de novembro o prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad, alterou a legislação mu-
nicipal que disciplina a prestação do serviço de 
valets na cidade. A partir de agora, as empresas 
terão de anotar, no tíquete de estacionamento, a 
quilometragem do veículo no momento em que 
ele é deixado pelo proprietário. 

De acordo com a nova lei, essa informação per-
mite registrar a distância percorrida pelo veículo 
e dar garantias ao proprietário de que seu veículo 
ficou estacionado e não foi utilizado de manei-
ra incorreta. Conforme o projeto inicial, a medi-
da promove a transparência e evita o desvio de 
conduta de alguns indivíduos “que contribuem 
inequivocadamente para construir uma péssima 
imagem de toda uma categoria”. 

Além da quilometragem, os manobristas terão que 
anotar também eventuais avarias que o automóvel 
tiver. Estima-se hoje que a capital paulista conta 
com cerca de 600 empresas de valets em operação. 

A ANR enviou a seus associados, no último dia 8, o 
Informativo no 15, esclarecendo as mudanças na Lei. 
Todos os informativos da associação estão disponí-
veis na área de associados do site ANR.

A ANR promove na próxima quarta-feira (13), às 
14h30, a 5ª edição do Curso de Desenvolvimento de 
Lideranças. De acordo com a psicóloga Flávia Cam-
pana Omori, especialista em Gestão do Conhecimen-
to e Marketing em Serviços pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), o encontro deve servir para apresentar 
os novos recursos disponíveis nas empresas para mo-
tivar e ajudar na formação de líderes e gestores. 

Flávia possui graduação em Psicologia pela Univer-
sidade de São Paulo (SP) e nos últimos 18 anos tem 
ministrado diversos cursos na área de gestão de 
processos (incluindo segurança alimentar), além 
do desenvolvimento e gestão de pessoas. Para o 
workshop, ela organizou uma palestra participati-
va e algumas dinâmicas de grupo divertidas para 
fixar o conteúdo que será apresentado.

Uma parceria firmada no último dia 5 de no-
vembro entre o Ministério da Saúde e a Asso-
ciação Brasileira de Indústrias de Alimentação 
(Abia) pretende retirar 9 mil toneladas de só-
dio dos alimentos até 2020. 

A campanha teve início em abril de 2011, se-
guindo o modelo da proposta de diminuição 
das gorduras trans nos alimentos. A nova lista 
negra dos alimentos com excesso de sal apon-
ta 16 tipos já conhecidos, incluindo o requei-
jão cremoso, sopas instantâneas, hambúrguer, 
presunto embutido, salsicha e mortadela. “A 
nossa estratégia não é só reduzir o sódio, mas 
também coordenar campanhas que estimu-
lem a atividade física e ressaltem a importân-
cia da alimentação balanceada”, ressaltou o 
ministro da Saúde Alexandre Padilha. 

Esse acordo prevê o levantamento das in-
formações nutricionais dos rótulos e análi-
ses laboratoriais dos produtos. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o consumo médio de sal entre os bra-
sileiros é de 12 gramas por dia, enquanto o 
recomendado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é de 5 gramas, o equivalente a 
uma colher de chá.

A agenda da ANR estará cheia nesta terça-feira 
(12). Às 9h30 acontece o GT- Tributário, que trata-
rá, entre outros assuntos, da substituição tributá-
ria do ICMS em São Paulo. 

Às 14h começa a décima reunião do GT-TEC. Na 
pauta estão o planejamento das atividades para 
2014, a definição de temas para o 3º ENCOVISAS, 
a elaboração de uma cartilha de Boas Práticas e 
o preparo do cadastro de fornecedores.

As reuniões serão na sede da ANR, localizada 
na Rua Cônego Eugênio Leite, 513, em Pinhei-
ros. Para mais informações, consulte a ANR 
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br

A partir do ano que vem, as empresas brasilei-
ras terão que mudar completamente a forma 
de enviar informações à Receita Federal, à Pre-
vidência Social e ao Ministério do Trabalho. O 
eSocial entra em vigor no primeiro semestre 
de 2014. Ele é um sistema digital, vinculado a 
esses órgãos, que unifica a entrega de dados 
sobre o trabalhador.

De acordo com Andréa Tavares, advogada do  
escritório Dias e Pamplona e coordenadora 
do GT-RH e assessora jurídica da ANR, todos 
os eventos trabalhistas deverão ser registra-
dos no sistema. “Por enquanto, a questão do 
eSocial é apenas administrativa, mas a falta de 
disciplina pode gerar autos de infração e tra-

zer problemas às empresas”, alerta. Por isso, a 
adequação ao sistema e a capacitação para o 
uso dele é tão importante.

Na prática, o eSocial vai revolucionar o dia a dia do 
departamento de RH das empresas. Os avisos de 
férias, as faltas, os atestados médicos e quaisquer 
outras questões trabalhistas deverão ser imedia-
tamente registradas. Com a digitalização, o cruza-
mento de informações será facilitado, levando ao 
maior controle e fiscalização do governo federal 
sobre as empresas.

O preparo para o eSocial deve ser feito o mais rá-
pido possível. Todas as empresas que têm fatura-
mento maior de R$ 48 milhões por ano devem se 
ajustar já no primeiro semestre de 2014. Os micro-
empresários individuais, pequenos produtores ru-
rais, empresas que optam por lucro presumido e 
aquelas inscritas no Simples Nacional terão até o 
segundo semestre para fazer a mudança.

O eSocial foi o principal tema tratado na quin-
ta-feira (7), pelo GT-RH. O grupo também dis-
cutiu a nova convenção coletiva do Sindimoto, 
remuneração e plano de carreira, as diferenças 
entre horistas e part time, os atestados para li-
cença amamentação e os limites para os inter-
valos dos funcionários.

valetS ganHam novaS regraS 
para garantir eStacionamento 
em São paulo

menoS Sal, maiS Saúde

A edição Delícias & Guloseimas da revista “O Melhor de São Paulo” foi publicada pela Folha de S.Paulo 
no domingo (3). Entre os vencedores, três são associados da ANR. O McDonald’s ganhou como melhor 
sorvete e hambúrguer na eleição popular. O restaurante também foi destaque pelo júri na categoria 
melhor rede de fast food. A Lanchonete da Cidade ficou em primeiro lugar nas categorias melhor 
lanchonete e melhor batata frita. O melhor milk-shake, segundo o júri, é do General Prime Burger.

 aSSociadoS da anr eStão em “o melHor de São paulo”, da folHa

neSta terça-feira tem gt-tec e gt-tributário

 
anr participa da frente parlamentar miSta de bareS e reStauranteS
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Setor de Alimentação Fora do Lar - Bares e 
Restaurantes foi instalada no último dia 6, 
em Brasília.  A Frente nasceu da atuação das 
principais associações representativas do se-
tor, entre elas a ANR. Para presidir o grupo, 
o escolhido foi o deputado federal Jerônimo 
Goergen (PP-RS).   

A ANR esteve representada no evento por Cláudio 
Miccieli (Giraffas), ex-presidente e atual diretor da 
ANR. Segundo ele, a criação da Frente represen-
ta um grande avanço para o setor. “É de uma im-
portância enorme. Pela primeira vez passamos a 
ter um canal de interlocução. Passamos, a partir 
de agora, a ter uma expectativa ainda maior para 
uma boa solução de todos os temas ligados ao 
nosso segmento no Congresso”, afirmou.

Atualmente, cerca de 60 PLs que afetam o setor 
nas áreas fiscal, tributária e trabalhista passam 
pelo Congresso. A regulamentação das gorjetas 
está entre as principais demandas dos restau-
rantes junto ao poder legislativo. Além dela, a 
desoneração da Folha de Pagamento, as taxas 
cobradas pelas empresas de cartões de crédito e 
a aposentadoria especial de garçons estão entre 
os temas que devem ser tratados pela Frente.
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